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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У статті досліджено тенденції державної підтримки розвитку науки й інноваційної діяльності підприємств
за часи незалежності України. Обґрунтовано важливість інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку
країни. Розкрито, що державна політика України з підтримки науки й інноваційної діяльності підприємств не має
системного характеру чим відлякує потенційних інвесторів. Для стимулювання наукової й інноваційної діяльності,
запропоновано збільшити видатки держави на наукові цілі та забезпечити пільгове оподаткування підприємств,
які освоюють і реалізують інноваційну продукцію.
Ключові слова: наука, інноваційна діяльність, інвестиції, промислові підприємства, податкові пільги.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
В статье исследованы тенденции государственной поддержки развития науки и инновационной деятельности
предприятий за время независимости Украины. Обоснована важность инвестиционного обеспечения инновационного развития страны. Раскрыто, что государственная политика Украины по поддержке науки и инновационной деятельности предприятий не имеет системного характера, чем отпугивает потенциальных инвесторов.
Для стимулирования научной и инновационной деятельности, предложено увеличить расходы государства на научные цели и обеспечить льготное налогообложение предприятий, осваивающих и реализующих инновационную
продукцию.
Ключевые слова: наука, инновационная деятельность, инвестиции, промышленные предприятия, налоговые
льготы.

Volodymyr Boreiko,
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WAYS OF ENSURING INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE
The article examines the trends of the state support of the enterprises’ scientific and innovative development activity during the independence of Ukraine. The importance of investment support of country’s innovative development is grounded. It
is disclosed that the state policy of Ukraine for the support of enterprises’ scientific and innovative activity is not systemic
and often changes, thus discouraging potential investors who could finance the development and production of new products. It has been determined that in recent years state financing of scientific research is constantly decreasing, simultaneously the total amount of enterprises financing of scientific and research the share of the state and customers of products is
reduced, and the share of own funds of these enterprises is increasing. It is substantiated that if Ukraine does not change
its attitude towards the scientific activity of innovative products developers and producers, it will further deepen its lagging
behind the industrial development of other countries in the world. In order to stimulate scientific and innovative activities,
as well as to increase the competitive advantages of domestic products in international markets, it is proposed to increase
state expenditures for scientific purposes and provide preferential taxation for enterprises producing and selling innovative
products.
Key words: science, innovation, investments, industrial enterprises, tax incentives.

Постановка проблеми. Впродовж двадцяти семи років незалежності економіка України, яка на початку дев’яностих років ХХ століття мала значний ресурсний, промисловий та інноваційний потенціал,
відкотилася у своєму розвитку на задвірки світової економіки. Якщо, наприклад, у 1990 році за виробництвом валового внутрішнього продукту (ВВП) на одну особу вона випереджала економіку сусідньої
західної Польщі на 20%, то у 2016 році – поступалася їй вже на 45% [1]. Це спричинилося до закриття
багатьох промислових підприємств, переорієнтації національної економіки на виробництво продукції з
4
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низьким ступенем переробки, втрати найкращих науковців, інженерів і робочих кадрів, а також зубожіння більшої частини населення.
Водночас, видатки України на наукову діяльність щорічно знижувалися. Якщо багато країн Європейського Союзу (ЄС) уже досягли розумних меж збільшення видатків на науку на рівні приблизно 3% ВВП
[2, с. 9], то в Україні цей показник вза останні роки не перевищував 1% [1].
У нашій країні істотно поглибилася диспропорція між упровадженням інновацій підприємствами й
обсягами реалізованої ними інноваційної продукції. За період 2000–2016 років частка інноваційно-активних підприємств у промисловості перебувала в межах 13,6–14,8%, коливаючись по роках у щільній
залежності від загальноекономічного стану країни. Натомість питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової невпинно скорочується. Упродовж 2000–2015 років вона скоротилася з 9,4
до 1,4% [3, с. 138].
Відповідно, навіть і незначна кількість інноваційної продукції, яка була розроблена в нашій країні та
отримала підтримку у виробників, через різні причини, не змогла пробитися на вітчизняний і міжнародний ринок, що засвідчує її не високу конкурентоспроможність. А це підтверджує недостатньо ефективне
використання коштів виділених як з державного бюджету, так і самими підприємствами на фінансування
наукових розробок.
Однак в України іншого шляху для забезпечення динамічного розвитку національної економіки, ніж
створити сприятливе середовище для залучення інвестицій і направлення їх на реалізацію інноваційних
проектів немає.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний стан економіки України змушує все більше вітчизняних учених задуматися над нинішнім тупиковим напрямом її розвитку та шукати шляхи подолання відставання національної економіки від економік промислово-розвинутих країн світу. За останні роки
цій проблемі присвятили свої публікації такі відомі українські науковці: О. Амоша [4], В. Вишневський,
Б. Данилишин, В. Геєць [2], І. Єгоров, Г. Єршова, П. Єщенко, О. Пилипенко, В. Тарасевич. Узагальненим
висновком усіх зазначених дослідників буде теза про те, що без державної підтримки науки й інноваційної діяльності, наша країна все більше відставатиме від своїх західних партнерів.
Так, наприклад, на думку академіка НАН України О. І. Амоші: «Будь-яка держава, що демонструє
прихильність до промислової конкурентоспроможності та економічного зростання, підвищення добробуту громадян, відносить до переліку своїх головних цілей забезпечення процвітання науки та надання
виробничого характеру науковим дослідженням і розробкам» [4, с. 53].
Однак, не зважаючи на загальну стурбованість науковців недостатніми інвестиціями держави в науку
й інноваційну діяльність, бюджети України впродовж усіх років її незалежності носили популістсько-соціальну направленість. Водночас, обіцяючи населенню збільшення соціальних гарантій «уже сьогодні»,
політики скромно замовчували те, що таким діями економічний розвиток країни і відповідно соціальні
гарантії в майбутньому будуть зведені до мінімуму.
Отже, проблема дослідження ролі держави в забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку країни потребує подальшого поглибленого розкриття.
Мета і завдання дослідження. Метою нашої статті є аналіз діяльності України з підтримки науки і впровадження інновацій та обґрунтування шляхів забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку країни.
Завдання статті:
– з’ясування тенденцій державної підтримки науки й інновацій в Україні;
– обґрунтування важливості інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку країни;
– визначення напрямів стимулювання наукової й інноваційної діяльності установ і підприємств.
Виклад основного матеріалу. Важливість освіти, науки й інновацій у забезпеченні динамічного розвитку економік країн визначили ще класики політичної економії. Так, Д. Рікардо, обґрунтовуючи, що
прибуток має природну тенденцію падати, тому що «з прогресом суспільства і багатства потрібна додаткова кількість харчів отримується при витратах все більшої і більшої праці» зазначав: «На щастя, ця
тенденція, це, так би мовити, тяжіння прибутку, призупиняється через повторні проміжки часу завдячуючи удосконаленням в машинах, що використовуються при виробництві предметів першої необхідності, а
також відкриттям у агроекономічній науці, які дозволяють нам зберегти частину праці, яка була потрібна
раніше, і таким чином знизити ціну предметів першої необхідності працівника» [5, с. 105].
Спираючись на висновок свого попередника, послідовник класичної політекономії А. Маршалл обґрунтував, що для того, щоб країна процвітала, держава повинна постійно збільшувати видатки на освіту
та науку: «… економічна вигода від використання одного великого промислового відкриття цілком достатня для покриття витрат на освіту для цілого міста, тому що одна така ідея, як, наприклад, головне
відкриття Бессемера, забезпечує такий же приріст виробничої потужності, як і праця 100 тисяч людей»
[6, с. 294].
Колосальні наукові відкриття ХХ століття, які дозволила значно підвищити добробут громадян країн
підтвердили висновки зазначених і багатьох інших учених. Тому ще на початку третього тисячоліття, коли
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Україна почала долати наслідки економічних потрясінь попереднього десятиліття, відомий український
економіст М. Павловський, який критично ставився до здійснюваних у країні перетворень, виділив дві
моделі переходу від соціалізму до ринкових відносин. Перша – модель неоконсервативної школи на базі
монетарної теорії М. Фрідмена, яку впроваджували за програмою «шокової терапії», що спричиняло
зубожіння більшої частини населення. Друга – це модель Китайської Народної Республіки, що базується
на інноваційній теорії нашого земляка – відомого економіста М. І. Туган-Барановського, на інноваціях
та інвестиціях у пріоритетні галузі, що передбачає поступове здійснення реформ на наукових засадах [7,
с. 21]. Водночас, учений застерігав українських урядовців від не повторення помилок, які спричинили
кризу 1929–1933 років у США.
Важливості інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку країни та критиці соціальної направленості Зведеного бюджету України присвятили свої праці і сучасні провідні вітчизняні економісти.
Так, наприклад, академік НАН України В. М. Геєць зазначав, що: «Важливо, щоб промислова політика,
будучи інструментом цілеспрямованої реалізації державних пріоритетів, у сучасних умовах мала характер інновацій, тобто була спрямована на досягнення і на внутрішньому, і на зовнішніх ринках конкурентних переваг, які спиратимуться на унікальні ресурси, нагромаджені активи, інноваційні здобутки.
Для цього Україні необхідно остаточно відійти від політики стимулювання соціальних видатків, у яких
ключову роль відіграє бюджет, і загалом від соціальних зобов’язань держави, якими український уряд
багатошарово «обріс, та перейти до середньо- і довгострокових бюджетних інвестицій» [2, с. 13].
Узагальнюючи думки провідних зарубіжних і вітчизняних економістів, можна зробити висновок, що
держава, яка поставила перед собою ціль через інвестиційно-інноваційну політику забезпечити динамічний розвиток економіки країни, повинна забезпечити:
– випереджаючий, порівняно з ростом валового внутрішнього продукту (ВВП), ріст видатків держави
фінансування наукової й інноваційної діяльності суб’єктів господарювання;
– стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності галузей і регіонів, надання їм свободи щодо
вибору напрямів фінансування наукових проектів;
– стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенційних
українських та зарубіжних замовників наукових досліджень. а також новітньої продукції.
У контексті зазначеного Україні необхідно:
– змінити динаміку обсягів фінансування на рівні держави і регіонів програм розвитку науки, техніки
та новітніх технологій;
– змінити питому вагу в державному та регіональних бюджетах витрат на наукові, та науково-дослідні
роботи, забезпечивши їхній паритет із видатками на соціальні цілі;
– запровадити державі механізми стимулювання розвитку науки і техніки, підприємств, які впроваджують інновації, інвесторів, які здійснюють інвестиції в інноваційні проекти та підвищення престижності наукової праці.
Водночас, ключовим елементом державної бюджетної та податкової політики повинно бути бажання
забезпечити успішний економічний розвиток країни в майбутньому, що потребує зміни соціально-орієнтованої політики нашої країни на інноваційно-орієнтовану.
Однак такі пропозиції в законодавчих та урядових колах нашої країни, як правило, розглядають як
крамольні, оскільки вітчизняні політики, реалізуючи свої популістські намагання, не бачать можливості
зменшити видатки на соціальні цілі та збільшити їх на фінансування розвитку науки та впровадження
інновацій. Тому державні програми з підтримки наукових установ і підприємств, які впроваджують інноваційні проекти, носять половинчастий характер. Вони часто змінюються. До того ж, досить часто зміни,
які Україна вносить у своє законодавство з підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності, погіршують
умови господарювання інвесторам, які вже інвестували свої кошти в національну економіку, порівняно з
тими, які їм обіцяли раніше.
Так, у 1999 році було прийнято Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної
діяльності технологічних парків», який передбачав фінансову підтримку та цільові субсидії підприємствам, що виконують проекти технологічних парків [8].
Проте постійна змінюваність зазначеного закону, обмеженість його щодо кола задіяних учасників і
проектів і недостатня економічна обґрунтованість пільг для учасників технологічних парків, що впроваджували наукові проекти, засвідчили, що існували значні відмінності між задекларованими та реально
наявними в законодавстві України пріоритетами для розвитку науки, і що цілі, які ставилися розробниками згадуваного закону, не були досягнуті.
Наприклад, у першій редакції аналізованого закону було зазначено, що суми ПДВ і податку на прибуток підприємств, нараховані за операціями, пов’язаних із виконанням проектів технологічних парків,
їх учасники зараховують на спеціальні рахунки та використовують зазначені суми виключно на наукову
та науково-технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних
баз. Водночас цей закон звільняв учасників технологічних парків від сплати збору до Державного інно6
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ваційного фонду, ввізного мита та ПДВ під час ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання,
комплектуючих та інших товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні, для використання в
проектах технологічних парків [8].
Проте Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2005 рік» зазначені пільги були скасовані [9], а змінами, внесеними Законом України № 3333 від
12.01.2006 р. до Закону України № 991-ХІV, була відновлена пільга щодо сплати податку на прибуток,
тоді, як пільг щодо сплати ПДВ на операції, пов’язані з виконанням інноваційного проекту, відновлено не
було. Водночас 50% зазначених сум податків слід було зараховувати на спеціальний рахунок виконавців
інноваційних проектів, а решта 50% – на спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного парку. До того ж, було відновлено пільгу щодо сплати ввізного мита під час ввезення нового обладнання, а також матеріалів, які не виробляють в Україні, а пільгу щодо сплати ввізного ПДВ на зазначені
товари було замінено податковим векселем [8].
У 2002 р. було прийнято Закон України «Про інноваційну діяльність» [10]. Проте ст. 22 цього закону,
яка передбачала, що від сплати ввізного мита та ПДВ звільняються сировина, обладнання, комплектуючі
й інші товари, що ввозяться на територію України і необхідні для виконання пріоритетних інноваційних
проектів, за якими передбачено випуск інноваційних продуктів, була направлена більше на підтримку
зарубіжних підприємств, ніж вітчизняних. І хоча згодом доповненнями до зазначеного закону були внесені зміни, які скасовували пільги для ввезеного обладнання, аналоги якого випускаються в Україні, тенденцію українських промисловців направляти інноваційні кошти на фінансування науки в інших країнах
світу перебороти не вдалося.
Під час прийняття нової редакції Податкового кодексу України у 2010 році передбачалося, що він
повинен був відіграти свою роль у стимулюванні інвестиційно-інноваційної діяльності. Проте податкові
пільги були передбачені тільки для виробників альтернативних видів палива й електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, космічної та літальної техніки, а також продукції галузі суднобудування, до того ж, переважно в частині ввезення імпортного обладнання, устаткування та техніки,
тоді як науково-дослідні підприємства отримали податкові пільги тільки в космічній і літакобудівельній
галузях [11, с. 482–497].
Варто також наголосити, що за останні п’ятнадцять років в Україні не було прийнято ні одного закону,
який би розширював інноваційні можливості підприємств. Тому вітчизняні виробники інноваційної продукції сьогодні можуть надіятися тільки на фінансову підтримку держави, передбачену Законом України
№ 40-ІУ [10], яка в нинішній редакції містить безвідсоткове кредитування пріоритетних інноваційних
проектів коштом Державного бюджету України та місцевих бюджетів країни, а також майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків, тоді як розділ V цього Закону, який визначав особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності скасований. Наведене явно
засвідчує недостатність державної підтримки для інноваційного прориву національної економіки.
Не отримують державної підтримки і науково-дослідні установи, що, наприклад, дало підстави почесному професору Національної металургійної академії України А. Ф. Гриньову зробити висновок, що:
«На жаль, за останні 25 років відбулось істотне руйнування системності: наукова розробка технології,
видача початкових даних для проектування, сам проект, замовлення на виготовлення устаткування, створення об’єкта, його освоєння» [12, с. 5].
Загальні наслідки неефективної державної наукової й інноваційної політики України засвідчують також статистичні дані. Так, якщо з 2000 по 2013 рік фінансування наукових і науково-технічних зросло з
376 до 1396 млн дол. США, або в 3,7 рази, то у 2015 році воно зменшилося до 560 млн дол. США. Водночас частка держави у фінансуванні наукових і науково-технічних робіт знизилася із 44,6% у 2012 році до
34,5%. Також знизилася і частка замовників наукових і науково-технічних робіт. Якщо у 2000 році вона
становила 61,7%, то у 2015 році тільки 38,3%. Це зумовило збільшення частки власних коштів виконавців наукових замовлень із 3,0% у 2000 році до 24,6 %, а у 8 разів у 2015 році. Таке зменшення спричиняє
недостатнє фінансування видатків на оновлення матеріально-технічної бази та зниження реальної зарплати співробітників наукових і науково-дослідних установ (таблиця 1).
Ще гірша ситуація в Україні склалася з фінансуванням інноваційної діяльності промислових підприємств. Так, якщо впродовж 2000–2011 років фінансування інноваційних витрат у промисловості зросло
із 324 до 1799 млн дол. США, то у 2015 році цей показник знизився до 632 млн дол. Одночасно, частка Зведеного державного бюджету у фінансуванні промислових підприємств, за винятком 2014 року,
не перевищувала 2%. Викликає також законну стурбованість «прохолодне» ставлення до фінансування
українських інноваційних проектів в інвесторів. Якщо у 2013 році їх частка складала 14,5% (2010 році
– 30,4%) то у 2015 році тільки 0,9%. Отже, наприклад, у 2015 році 97,2% видатків на інноваційні цілі
здійснювалося коштом власних підприємств. Як результат, кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, зменшилася із 1491 у 2000 році до 723 у 2015 році, або вдвічі.
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Таблиця 1*
Показники фінансування наукової й інноваційної діяльності в Україні
Показники

Роки
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

376

1007

1134

1173

1321

1396

868

560

– з держбюджету, %

30,0

33,2

41,2

40,2

44,6

42,7

39,0

34,5

– власних коштів, %

3,0

6,6

9,7

8,8

10,6

13,1

18,7

24,6

– коштів замовників,%

61,7

Фінансування інноваційних витрат у промисловості, млн дол. США

56,9

47,5

49,7

42,6

42,3

40,6

38,3

– з держбюджету, %

324

1122

1014

1799

1482

1196

647

632

0,5

0,8

1,2

1,1

2,1

1,9

4,6

0,7

– власних коштів, %

79,6

87,7

59,4

52,9

63,9

72,9

85,0

97,2

– коштів інвесторів,%

10,4

4,1

30,4

0,7

10,0

14,5

1,9

0,9

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації

1491

810

1217

1327

1371

1312

1208

723

Фінансування наукових і науково-технічних
робіт, млн дол. США
Зокрема:

* Складено автором за даними [1].

Із наведеного аналізу зрозуміло, що в Україні немає чіткої програми інвестиційно-інноваційної діяльності, що зумовлює зменшення кількості науковців і підприємств, які проводять наукову діяльність і
впроваджують інновації; зменшення питомої ваги витрат держави на наукові й інноваційні цілі та збільшення питомої ваги власних капіталовкладень підприємств в інвестиційно-інноваційні проекти; брак
упровадження великих ефективних державних програм у сфері раціонального використання ресурсного
потенціалу, енергозбереження, освоєння та виробництва новітньої техніки, а також упровадження новітніх технологій.
Отже, якщо Україна не змінить своє ставлення до державної бюджетно-податкової підтримки та фінансового забезпечення діяльності наукових і науково-дослідних установ, розробників і виробників інноваційної продукції, то це швидкими темпами поглибить її подальше відставання від промислово розвинути країн світу, а вітчизняна продукція позбудеться тих залишків конкурентних переваг, якими вона
володіє сьогодні.
Тому для того, щоб цей песимістичний сценарій розвитку національної економіки, її галузей і регіонів
не наступив, Україні необхідно:
– забезпечити фінансування видатків на наукову діяльність у розмірі 3% від ВВП;
– забезпечити реалізацію інноваційної продукції вітчизняними підприємствами оподатковувати за нульовою ставкою ПДВ;
– звільнити на 5 років доходи, отримувані українськими підприємствами від реалізації інноваційної
продукції, від сплати податку на прибуток підприємств;
– забезпечити державне страхування експортної реалізації вітчизняної інноваційної продукції.
Висновки. Розвиток науки й інноваційної діяльності підприємств є ключовим елементом забезпечення динамічного розвитку національної економіки. Тому важливість інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку країни неодноразово обґрунтовували провідні зарубіжні та вітчизняні економісти.
Однак державна політика України з підтримки науки й інноваційної діяльності підприємств не має системного характеру, чим відлякує потенційних інвесторів, які б могли фінансувати розробку та виробництво новітньої продукції.
Проведені дослідження засвідчили, що частка української держави у фінансуванні наукових і науково-технічних робіт за останні роки постійно зменшується. Водночас зменшилася частка, яку виділяють
на фінансування наукових досліджень замовники відповідної продукції. Це погіршує умови роботи наукових і науково-дослідних підприємств, зменшує їхні можливості для оновлення матеріально-технічної
бази та підвищення заробітної плати своїм співробітникам. Від фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств держава практично повністю усунулася, оскільки її частка впродовж досліджуваного періоду, за винятком 2015 року, не перевищувала 2%.
Виходячи із зазначеного, Україні для стимулювання наукової та інноваційної діяльності, а також із
метою підвищення конкурентних переваг вітчизняної продукції на міжнародних ринках, необхідно забезпечити фінансування видатків держави на наукові цілі в розмірі 3% від ВВП; забезпечити пільгове
оподаткування підприємств, які освоюють і реалізують інноваційну продукцію, та забезпечити державне
страхування їхніх ризиків.
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Подальші дослідження потрібно направити на обґрунтування механізмів надання фінансових переваг іноземним і вітчизняним інвесторам, які будуть направляти свої інвестиції на підтримку наукової та
інноваційної діяльності.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: МИРОВОЙ ОПЫТ И ОПЫТ УКРАИНЫ
Статья посвящена актуальным проблемам развития государственно-частного партнерства (ГЧП) как необходимого инструмента реализации социальных проектов. Рассматривается сущность категории ГЧП, раскрываются особенности его наиболее распространенных форм, в том числе в экономике Украины, учтены экономические
и политические составляющие, в рамках которых складывается процесс формирования и развития ГЧП в мире и
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: WORLD EXPERIENCE AND EXPERIENCE OF UKRAINE
The article is devoted to problems of development of public-private partnership (PPP) as a necessary tool for the implementation of social projects. Ukraine’s economy modernization and priority sectors’ and industries’ development is impossible without the state-business partnership. Scientific research of the public-private partnership development process, rise
of institution and mechanisms facilitating its practical implementation are of high value for the state and private business.
Thus within the article, the essence of the PPP category is considered, the features of its most common forms are disclosed.
Economic and political framework components for the PPPs formation and development in Ukrainian realities are analyzed. Ukraine has a large potential for the development of many forms of PPPs, however for its practical application it is
necessary to take into account a number of fundamental issues such as: the real interests of all parties in the partnership, the
stability of the political regime, the predictability of the strategy for further development of the country, the social orientation of the business. In countries with a developed market economy, sufficient PPP experience has been accumulated, which,
considering some domestic specifics, can be applied in Ukraine. The analysis of the parties’ interests, the mechanism of PPP
implementation, as well as the ways for its effective application were examined within the article. The results of examination
proved that properly functioning PPP mechanism provides wider benefits from capital investment in public research and
creates favorable conditions for sustainable balanced development.
Key words: Public-private partnership, concession, state, enterprise, project.

Постановка проблеми. Еволюція ролі держави в економіці свідчить про те, що характер і методи її
участі в економічних процесах постійно змінюються. Реалізація численних соціально-економічних проектів пов’язана з постійно зростаючими обмеженнями в бюджетній та фінансовій сферах, а також з наростаючими вимогами населення до якості суспільних послуг та інфраструктури. У цих умовах стає актуальним пошук нових форм та інструментів впливу на економіку, альтернативах прямого регулювання.
Однією з нових форм, яка довела свою ефективність в світі, є державно-приватне партнерство (ДПП)
– система партнерських відносин між державою і приватним сектором.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впровадження ДПП в українські реалії почали ґрунтовно досліджувати в Україні тільки протягом останніх років. Поки що не сформовано цілісної
системи теоретико-методологічних підходів ДПП і відносин держави і бізнесу в межах цього формату співпраці. Окремі аспекти цієї проблематики розглянуто у працях вітчизняних учених, серед яких:
В. М. Геєць, І. О. Лютий, П. І. Надолішній, І. О. Луніна, І. В. Запатріна, А. І. Куліков та інші. На сьогодні
залишаються нерозв’язаними багато важливих питань, зокрема зміст і форми, інтереси сторін, механізм
реалізації, а також способи ефективного застосування ДПП в українському державному управлінні й
економічній політиці.
Таким чином, наукові дослідження процесу формування інституту державно-приватного партнерства
(ДПП) і механізмів його практичної реалізації представляють високу цінність для держави і приватного
бізнесу. Актуальним і важливим є також вивчення сучасних підходів до ДПП як в Україні, так і за кордоном.
Метою статті є узагальнення економічних і політичних складових, у межах яких відбувається процес
формування і розвитку ДПП у світі і в Україні.
Завданнями статті є висвітлення сутності і форм ДПП, визначення актуальних проблем розвитку
ДПП, розкриття особливостей застосування проектів ДПП в економіці України і у світі.
Виклад основного матеріалу. Сутність і переваги ДПП. Державно-приватне партнерство (ДПП)
сьогодні – одна з найбільш популярних у світі форм співпраці між державою та бізнесом. Це економічна
категорія, що є механізмом реалізації громадськими структурами і приватними партнерами довгострокових інвестиційних проектів із метою досягнення завдань соціально-економічного розвитку публічноправових утворень, підвищення рівня доступності та якості публічних послуг, що досягається за допомогою поділу ризиків і залучення приватних ресурсів.
Основними відмінними ознаками державно-приватного партнерства можна вважати такі:
– взаємодія сторін є офіційним, на правовій основі, шляхом укладення договору (контракту, угоди);
– сторонами є держава і приватний бізнес; взаємодія сторін має рівноправний характер щодо умов і
поділу результатів;
– суспільно корисну спрямованість співпраці.
У міжнародній практиці співпраця представників держави та бізнесу через державно-приватне партнерство набула значного поширення в більшості соціально значущих сфер, ключовими серед яких є:
– соціальна інфраструктура (реставрація і будівництво медичних, освітніх і культурних установ, їх
повне технологічне й організаційне забезпечення, а також підтримання їх життєдіяльності);
– транспортна інфраструктура (будівництво автомобільних і залізних доріг, морських і річкових портів, аеропортів і трубопроводів, а також надання послуг із обслуговування та забезпечення ефективності
їхньої діяльності);
– житлово-комунальне господарство (реставрація старих і будівництво нових об’єктів газо-, водо- і
електрозабезпечення та водоочисних споруд і їх обслуговування, а також забезпечення належної чистоти
і порядку на закріпленій території).
Проекти ДПП мають ряд переваг порівняно з проектами, що реалізуються державним і приватним
партнером одноосібно, а саме:
1. Збільшення фінансового й іншого ресурсного забезпечення інфраструктурних проектів, що дозволяє реалізовувати більш масштабні інноваційні й ефективні проекти в істотно скорочені терміни. ДПП
відкриває уряду доступ до альтернативних приватних джерел капіталу, дозволяючи реалізувати важливі
і термінові проекти, які в іншому випадку навряд чи були б можливі.
2. Інтенсифікація реалізації інфраструктурних та інших проектів. Залучення до реалізації проектів
державою зацікавлених приватних партнерів із їх фінансовими, організаторськими, інтелектуальними
ресурсами, які доповнюють можливості держави, мультиплікує результуючий ефект, дозволяючи істотно
інтенсифікувати реалізацію інфраструктурних та інших проектів, істотно скоротити терміни забезпечення споживача тими чи іншими інфраструктурними можливостями.
3. Ефективний спосіб скоротити публічні видатки на реалізацію проекту і забезпечити найбільш ефективне й оптимальне співвідношення ціни і якості в публічному секторі. Механізми ДПП мають істотний
потенціал створення і реалізації інфраструктурних проектів, які дозволяють більш ефективно застосовувати державними ресурси і можливості, частково вивільнити державні ресурси і можливості для інших
проектів і пропонують умови для державних установ, що дозволяють досягти кращого співвідношення
ціни і якості завдяки поліпшенню розподілу ризиків, інновацій, поліпшенню використання активів і методів управління.
4. Оптимальний розподіл ризиків. Оптимальність розподілу ризиків означає, що певні ризики, які
більш економічно ефективно управляються суб’єктами державного сектора, беруться в управління державного партнера, а інші – більш ефективно керовані суб’єктами приватного сектора, беруться останніми у своє управління.
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5. Забезпечення управлінської інноваційності. Цілий ряд видів діяльності суб’єктів державного сектора може бути реалізований з істотно більшою ефективністю під час використання управлінських технологій приватного сектора. Злиття мотивації і навичок державного і приватного секторів, а також укладання контрактів на конкурсній основі розширюють можливості для використання новаторських підходів до
здійснення державних інфраструктурних проектів на основі ДПП.
6. Зняття з держави істотної частки організаційного та часового навантаження. Передача відповідальності за надання деяких державних послуг створює можливість органам державної влади зосередити
свою увагу на здійсненні планування і контролю. Це дозволяє виключити з числа функцій державних
органів ряд надлишкових питань, а значить підвищити ефективність державного управління.
7. Підвищення якості послуг, їх інфраструктурних та інших можливостей. Зарубіжний досвід реалізації проектів ДПП свідчить про те, що якість послуг у межах ДПП вище, ніж під час реалізації усталеної
моделі державних закупівель. Такий результат може бути досягнутий за допомогою інтегрованості виробників послуг, за допомогою економії внаслідок масштабності проекту, а також за допомогою впровадження інновацій.
Світовий досвід реалізації ДПП. Із метою узагальнення досвіду реалізації ДПП у різних країнах
світу можна виділити три узагальнені стадії розвитку ДПП, які об’єднують відповідні характеристики
цих стадій і групи країн.
До першої стадії розвитку (вищої), де державою створені умови і передумови для ефективної реалізації ДПП, слід віднести Великобританію й Австралію. Зазначені країни характеризуються застосуванням
різноманітних за розділенням вкладів і ризиків моделей партнерства, що охоплюють усі періоди життєвого циклу проектів, залучення різних категорій інвесторів, враховуючи приватні і пенсійні інвестиційні
фонди. Проект ДПП із розвитку лондонського метрополітену, який дозволив залучити десятки мільярдів
фунтів у модернізацію лондонського метро і приніс прибуток інвесторам-учасникам проекту, має світову
славу.
Приклад Великобританії в контексті ДПП дуже показовий. Саме ця країна є одним зі світових лідерів
у реалізації проектів ДПП. На сьогодні тільки у сфері охорони здоров’я тут реалізовують понад 130 проектів ДПП, включаючи проект будівництва лікарні St. Bartholomew вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів.
На середній стадії знаходиться більшість розвинутих країн, зокрема США, Японія, Франція, Канада
і Німеччина. Застосування інституту ДПП у зазначених країнах наближене за різноманітністю застосовуваних моделей до першої групи, проте за масштабом охоплення галузей і територіальних рівнів
спостерігається деяке відставання. Водночас рівень розвитку моделей ДПП можна охарактеризувати як
високий. У компаніях цих країн, що реалізують інфраструктурні проекти, утворені спеціальні підрозділи, використовують широкий спектр інструментів для їх фінансування.
Країни третьої групи, що знаходяться на початковій стадії розвитку, в числі яких знаходиться і Україна, тільки приступають до формування законодавчої бази й інституційного середовища ДПП, питання
ДПП тільки недавно стали обговорювати на різних рівнях державного апарату і бізнес-спільноти, кількість реалізованих проектів невелика і форми застосовуваних моделей не відрізняються різноманітністю.
Метою цього етапу є всебічне вивчення досвіду інших країн і власних напрацювань, а також формування
громадської думки і штату фахівців зі структурування проектів за моделями ДПП. У цій групі країн на
початковій стадії знаходяться також Китай, Індія, Словаччина, Латвія, Чехія, Польща, Угорщина, Бельгія,
Фінляндія, Мексика, Бразилія, Росія.
Використання механізмів ДПП дозволяє країнам підвищити свою конкурентоспроможність, яка є
спільною інтегральної оцінкою розвиненості країни загалом. Країни з високим рівнем конкурентоспроможності характеризуються наявністю розвиненого інституційного середовища, що генерує доходи, високоякісної інфраструктури, стабільністю макроекономічного середовища, високою якістю систем охорони здоров’я та вищої освіти. Відкритість ринку і розвинений фінансовий сектор створюють основу для
швидкого впровадження інновацій, що сприяють підвищенню якості життя населення.
Особливості реалізації ДПП в Україні. Для України ДПП – один із найперспективніших способів
залучення інвестицій у державну і комунальну інфраструктуру. На сьогодні завдяки інформаційній кампанії, розгорнутій владою разом із вітчизняними ЗМІ довкола актуальності ДПП, у суспільства є узагальнене уявлення про сутність та переваги ДПП і механізм його дії коли державні об’єкти, серед яких:
дороги, аеропорти, морські порти, підприємства водо- й енергопостачання тощо, передаються на певних
умовах приватному партнеру. Спектр застосування ДПП і концесійних механізмів у вітчизняній практиці
є значно багатшим і різноманітнішим, що збагачує наш досвід і викриває потенційн можливі ризики.
1. Львівські замки і палаци. Ідея передачі замків у концесію народилася у 2007 році, коли оновлювався Перелік об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію. Переліком було
визначено три Львівських замки як потенційні об’єкти концесії. Однак на практиці всі спроби були невдалими – фінансування проектів так і не було розпочато.
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2. Міський благоустрій. Прикладом поширеного формату вітчизняного ДПП є Коломийський договір, предметом якого стало будівництво спортивного комплексу та проведення благоустрою міського
озера. Вигода приватного партнера полягала в отриманні земельної ділянки в місті та права здійснювати
будівництво житлових будинків на ній.
3. Багатоквартирні будинки. Сьогодні будівництво багатоквартирних будинків уже не приховується
за гаслами розвитку міської соціальної інфраструктури, а прямо декларують як мету проекту для участі в конкурсі. Водночас відсоток від загальної площі приміщень у будинку, який переможець конкурсу
(приватне підприємство) має за умовами конкурсу передавати замовнику (державі), коливається в межах
5–20%.
4. Переобладнання котелень. Популярність енергосервісних контрактів зумовлена, насамперед, наявністю бюджетних гарантій. Тим не менше такі проекти є позитивним прикладом ініціативності громад,
хоча і є лише тимчасовим заходом.
5. Переробка сміття. Ідея реалізації проекту будівництва комплексу з переробки твердих побутових
відходів у Полтавській області полягала в будівництві декількох заводів, які обслуговували б область.
Задля цього підписувалися окремі договори з усіма сільськими радами, всього було підписано 109 договорів [6]. Ця ідея зазнала краху, тому зі всіх укладених концесіоних договорів на практиці виявилося
нуль реалізованих проектів. Ці випадки не є поодинокими та свідчать про те, що вітчизняна статистична
звітність і практична результативність проектів ДПП стоять далеко один від іншого.
Скептики ДПП найчастіше апелюють до браку повноцінного, спеціального законодавства щодо ДПП.
Справді, прийнятий у 2010 році Закон України «Про державно-приватне партнерство» так повноцінно
і не запрацював. Однак навіть чинне цивільне та господарське законодавство дозволяє реалізовувати
проекти у форматі класичного ДПП. Доказ цьому – ряд проектів, провал яких не пов’язаний із браком
спеціального законодавства.
В Україні було досить спроб реалізувати проекти ДПП. Більшість проектів стосувалося розвитку інфраструктурних об’єктів і видобутку корисних копалин, що характерно для подібного роду співпраці між
державою та бізнесом в Україні. Розглянемо найцікавіші проекти як із погляду моделі реалізації, так і з
точки зору етапів підготовки.
1. Проект спільного розвитку міжнародного аеропорту «Сімферополь». Стартувавши влітку 2011
року, проект планували реалізовувати спільно з Шанхайською будівельною групою (приватний партнер,
Китай), компанією «Інвесткеп» (координуючий партнер, Великобританія) і Радою міністрів Автономної
Республіки Крим (державний партнер, Україна). Загальна вартість проекту становила близько $ 300 млн.
Модель реалізації ДПП передбачала створення спеціальної проектної компанії (SPV). Для цілей фінансування проекту, крім коштів приватного партнера, планували залучити позиковий капітал від Китайського
банку розвитку (CDB) й Експортно-імпортного банку Китаю (China Eximbank). Проект ДПП «Міжнародний аеропорт» Сімферополь пройшов усі етапи узгодження в межах Ради міністрів АР Крим і був представлений на розгляд кредитних комітетів CDB і China Eximbank. Засідання комітетів планували на весну
2014 року, проте події лютого-березня 2014 року не дозволили довести проект до логічного завершення.
2. Проект концесії причалів Євпаторійського морського торгового порту на о. Донузлав, що стартував у грудні 2010 року. Приватним партнером була китайська компанія CNTIC (China National Technical
Import & Export Corporation), координуючим партнером – Агентство регіонального розвитку АР Крим,
а державним партнером планувало стати Міністерство інфраструктури України. Проект передбачав будівництво повноцінного торгового порту на о. Донузлав з орієнтовною вартістю понад 1 мільярд доларів
США. Проект зупинили на етапі підготовки техніко-економічного обґрунтування з причини політичного
форс-мажору.
3. У контексті історії підготовки ДПП в Україні варто згадати провальні угоди про розподіл продукції (УРП) в межах пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів на Юзівському й Олеському родовищах.
Приватними партнерами за цими угодами у 2013 році були компанії Shell (Юзівське родовище) і Chevron
(Олеське родовище). Пізніше Shell і Chevron відмовилися від участі в проектах ДПП. Причини відмови –
поточні події на сході України і скандали навколо координуючого партнера щодо обох проектів.
Висновки. Отже, розвиток державно-приватного партнерства дозволяє створити синергію можливостей органів державного управління й органів місцевого самоврядування, а також ефективності приватного капіталу, дозволяє залучити значні інвестиції в економіку. Механізм ДПП при правильному функціонуванні забезпечує отримання більш широких переваг від капіталовкладень, створюючи сприятливі
передумови для стійкого збалансованого розвитку.
В Україні є масштабний потенціал для розвитку багатьох форм державно-приватного партнерства,
однак для його практичного застосування необхідне рішення ряду принципових питань. По-перше, слід
ураховувати реальні інтереси всіх учасників договору. У нашій країні сильна так звана політична традиція, коли держава відіграє виняткову роль та іноді втручається в автономні сфери життя суспільства,
зокрема і в компетенцію бізнесу, не завжди обґрунтовуючи свої дії законодавчо. Не сприяють упроваНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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дженню ДПП в Україні і негативні політичні події. Все це перешкоджає встановленню довірчих і конструктивних відносин із підприємцями.
Український приватний бізнес залишається багато в чому незрілим учасником взаємодії з владою.
Соціальна орієнтованість бізнесу ще недостатньо розвинена. Великий, середній, а також малий бізнес
демонструють прагнення здебільшого до отримання прибутку, перерозподілу коштів бюджету, а не до
інвестування чи іншої участі в глобальних проектах, що мають особливе значення для економіки країни.
Ефективне партнерство можливе тільки за умови повної ясності та передбачуваності стратегії подальшого розвитку країни. У країнах із розвиненою ринковою економікою накопичено достатній досвід ДПП,
який з урахуванням вітчизняної специфіки може бути застосований в Україні.
Література:

1. Special Issue: Government and Business Regulation: (2016) Controlling the Implementation of the Publicprivate Partnership (PPP) Projects. Edited By: Mihail N. Dudin. Journal of Internet Banking and Commerce. Vol. 21,
S 4.
2. Tahir M. Nisar (2007) Risk Management in Public–Private Partnership Contracts. Public Organization Rev.
7:1–19 DOI 10.1007/s11115-006-0020-1.
3. World Bank Group (2018) Public-Private Partnerships. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/
publicprivatepartnerships/overview.
4. Закон України «Про державно-приватне партнерство» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2404-17.
5. Закон України «Про концесії» / Верховна Рада України URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-14
6. Запатріна І. В. Публично-частное партнерство для целей устойчивого развития: моногр. Київ, 2017.
312 с.
7. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний посібник
для органів місцевої влади та бізнесу. Київ, 2011. – 140 с. URL: http://enefcities.org.ua/upload/files/PPP_report_
USAID_2011_ua.pdf.

14

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ
ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

© П. Г. Іжевський

Іжевський П. Г. Формування міжорганізаційної взаємодії підприємств апк на основі гіпотези близькості. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень
2018. № 10(38). С. 16–24.

Отримано: 28 серпня 2018 р.
Прорецензовано: 09 вересня 2018 р.
Прийнято до друку: 14 вересня 2018 р.

e-mail: pashustik2003@ukr.net

УДК: 334.012.82:631

DOI: 10.25264/2311-5149-2018-10(38)-16-24

JEL-класифікація: L14, N5, D81

Іжевський Павло Григорович,
кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту, адміністрування
та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК
НА ОСНОВІ ГІПОТЕЗИ БЛИЗЬКОСТІ
У статті розглянуто міжорганізаційну взаємодію підприємств як основу побудови бізнес-мереж АПК. Досліджено, що підприємства-актори прагнутимуть забезпечувати процеси координації в мережі з метою підвищення
мережевої ефективності, від якої залежить зростання власної вартості. Аргументовано використання міжорганізаційної близькості як інструменту ефективності бізнес-мереж підприємств, визначено її основні галузі, складові та ключові фактори впливу. Доведено, що парадокс близькості в мережевій взаємодії підприємств полягає в
пошуку золотої середини між перевагами близькості та способами її збереження.
Ключові слова: міжорганізаційна взаємодія підприємств, гіпотеза близькості, бізнес-мережі АПК, фактори
близькості, парадокс близькості.

Ижевский Павел Григорьевич,
кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры менеджмента, администрирования
и гостинично-ресторанного дела, Хмельницкий национальный университет

ФОРМИРОВАНИЕМЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
НА ОСНОВЕ ГИПОТЕЗЫ БЛИЗОСТИ
В статье рассмотрено межорганизационное взаимодействие предприятий в качестве основы построения бизнес-сетей АПК. Доказано, что предприятия-актеры стреляться обеспечивать процессы координации в сети с
целью повышения сетевой эффективности, от которой зависит рост собственной стоимости. Аргументировано использование межорганизационной близости как інструмента эффективности бизнес-сетей предприятий,
определены ее основне области, составляющие и ключевые факторы влияния. Доказано, что парадокс близости в
сетером взаимодействии предприятий заключается в поиске золотой середины между преимуществами близости
и способами ее сохранения.
Ключевые слова: межорганизационное взаимодействие предприятий, гіпотеза близости, бизнес-сети АПК,
факторы близости, парадокс близости.
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FORMATION OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES INTERORGANIZATIONAL
INTERACTION BASED ON THE PROXIMITY HYPOTHESIS
The article considers the enterprises’ interorganizational interaction as the basis for constructing agroindustrial business networks. The research claims that enterprise-actors will strive to provide network coordination processes in order to
increase network efficiency which positively affects the growth of their own value.
The article substantiates the application of interorganizational proximity as an instrument for building up enterprises’
business networks effectiveness. The author defines main areas, components and key factors of influence. Interorganizational proximity of enterprises and the efficiency of network interaction are interdependent and base on dynamic characteristics.
According to the proximity hypothesis, the more completely enterprise coincides with the proximity parameters, the higher
is the probability of effective cooperation. Proximity provides a better chance of gaining benefits from network interaction
(enhances the effectiveness of the business network and enterprise-actor accelerates network knowledge creation) and minimizes risks (opportunism and information asymmetry). Over time, enterprise policymakers adapt to all areas of closeness in
the business network space, and multi-vector adaptation contributes to the effectiveness of network collaboration and helps
to achieve network goals.
The research proves proximity paradox in the network interaction of enterprises is to find the golden mean which
depends on the advantages of closeness and methods of its conservation. Participants of the business network may have
ambiguous views on management approaches, different level of bureaucracy, centralization of power and distribution of authority, thus ensuring the desired level of organizational closeness will influence the choice of mechanisms for coordinating
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enterprises’ network interaction. Thus, the integrator and the actors of the business network are obliged to constantly analyze areas of closeness to each other in order to maintain their level that would make comfortable and mutually beneficial
network cooperation of this membership.
Key words: interorganizational interaction of enterprises, closeness hypothesis, AIC business network, closeness factors, paradox of closeness.

Постановка проблеми. Міжорганізаційна співпраця не завжди виглядає привабливою для більшості
підприємств України, що зумовлює великий відсоток їх відмов від входження до таких складних бізнессистем як підприємницькі мережі. Це може бути наслідком того, що потенційні учасники мережевої
співпраці не можуть чітко визначити для себе переваги і виклики роботи в такій організаційній формі.
Водночас з урахуванням того, що посилення процесів глобалізації і розвиток форм і способів їх проникнення на внутрішні ринки країн продовжуватимуть виштовхувати з цих ринків менш потужних економічних гравців, останні мають вести активний пошук протистояння ТНК, зокрема через об’єднання з іншими учасниками ринку, і в міжгалузевому співробітництві. Таке співробітництво нині може охоплювати не
тільки традиційно наявні процеси переробки сільськогосподарської продукції, а й нові, що з’являються
внаслідок розвитку НТП. Ризики, що супроводжують інноваційні підходи до організації виробництва (і
які зменшують мотивацію до реалізації відповідних проектів), можуть бути зменшені завдяки оцінюваннюмережевої взаємодії підприємств із позиції організаційної близькості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці міжорганізаційної взаємодії підприємств,
зокрема в таких складних бізнес-системах як бізнес-мережі, присвячено ряд наукових праць. У питання дослідження багатогалузевої мережевої співпраці значний внесок здійснили такі науковці: Дж. Брайант, К. Копута, Дж. Ліхтарський, К. Мюлер, В. Павел, Л. Сміт-Даєр та інші. Аспекти міжорганізаційної близькостіта управління бізнес-мережами знайшли відображення в працях Р. Бошма, Дж. Дайлера,
П. Кале, Е. Кляйна, Р. Коффа, А. Петруцеллі, Х. Сінга, В. Чакона та інших. Водночас існує необхідність
дослідження гіпотези організаційної близькості, систематизації та формування факторів її впливу на
ефективність міжорганізаційної взаємодії підприємств АПК у бізнес-мережах.
Мета дослідження полягає у визначенні впливу організаційної близькості на мережеву співпрацю
підприємств АПК. Завдання дослідження відповідно до поставленої мети – визначення ключових областей близькості та їх факторів впливу на формування ефективності мережевої взаємодії підприємств.
Виклад основного матеріалу. Термін «близькість» в інтеграційних процесах може мати різний підтекст залежно від процесів, які досліджують. Це і технологічна спорідненість, і географічне сусідство, і
відповідність споживчим вимогам, і інші тлумачення. Для пояснення розуміння даного терміну щодо поставленого завдання доцільно спершу розглянути умови функціонування бізнес-мереж, які визначають
особливості мережевої взаємодії.
Мережева взаємодія підприємств агропромислового комплексу базується на основі багатогалузевих
бізнес-систем, які, за твердженням Дж. Ліхтарського [1, с.17], характеризуються різноплановістю умов
побудови та функціонування. Це і різний ступінь життєвого циклу, і рівень узгодженості інтересів, і ступінь довіри та відкритості внутрішньо-мережевих відносин.
Економічна природа бізнес-мереж, котрі характеризуються параметрами багаторівневості, складності
динаміки та незалежності учасників, створює перепони в організації системи управління ними в більш
широкому розумінні координації спільного функціонування. Саме тому деякі дослідники, беручи до
уваги незалежність мережевих партнерів та автономність їх ресурсів, наголошують на неприпустимості
використання терміну «управління мережею [2], інші – вважають неможливим його застосування на сучасних етапах досліджень мережевої взаємодії підприємств [3, c. 62]. На противагу терміну «управління
бізнес-мережею» в дослідженні бізнес-мереж авторами пропонують використовувати дефініцію «координація мережі». Проте такі погляди не поділяють у своїх працях такі відомі автори як Дж. Брайант [4,
c. 187–207] і К. Мюллер [5].
Незважаючи на розрізненість існуючих поглядів на трактування згаданого терміна, видається найбільш правильним розглядати його з позицій впливу на індивідуалізовані процеси, які визначають особливості конкретної мережі й ефективність співпраці підприємств-учасників в її економічному просторі,
а саме – комплексу дій із координації, контролю й управління [6, c. 765].
Координаційні механізми, що прийняті за участі та згоди всіх акторів мережі, позитивно впливають
на забезпечення стабільності через мотивацію використовувати рекомендації та завдання, сформовані в
межах такого міжорганізаційного об’єднання. Заохочення акторів приймати визначені «правила гри» та
функціонувати в їх межах мінімізує ризики втрати стійкості бізнес-мережі та різноспрямованих векторів
досягнення спільних цілей підприємствами-учасниками.
Дослідження бізнес-мереж у промисловості США вказує на залежність методів координації від типу
зв’язків («вертикальних» або «горизонтальних») у мережі, тобто залежності від ієрархічних параметрів
[7]. У процесі мережевої взаємодії між підприємствами проявляються елементи третього координаційНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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ного механізму – побудова соціальних мереж, дотримання загальних цінностей і стандартів, довіри до
партнерів. Така форма координації, запропонована В. Павелом [8, с. 300], отримала назву «мережевої»
(соціальної) та виконує роль сполучної ланки між ринковою й ієрархічною. Поєднання в єдине ціле –
ринкової, ієрархічної та мережевої координації створює множинну мережеву координацію, на чому наголошує В. Чакон [9].
Координація мережевої взаємодії підприємств, залежно від варіантів комбінації згаданих її елементів,
може набувати множини форм. Так, ринкова координація визначатиме цінові аспекти, ієрархічна – вказівки, а соціальна – дотримання стандартів і довіру. Ефективність мережевої взаємодії досягатиметься
за наявності в координаційному механізмі всіх без винятку компонентів, оскільки лише в разі правильно
дібраній конфігурації цін, вказівок і наявності довіри можна досягти балансу інтересів підприємствучасників [10].
Згідно з дослідженнями Е. Кляйна [11] існує чотири відмінних між собою підходи до розуміння концепції управління, серед них:
– корпоративне управління;
– державне управління;
– управління ринком;
– управління мережею (міжорганізаційна координація).
Виходячи з розуміння останнього підходу, на координацію бізнес-мережі впливає її ключовий аспект – міжорганізаційна динаміка учасників.
Забезпечити організацію і напрями процесів координації в бізнес-мережі доволі проблематично через
складний характер взаємодії різних й абсолютно незалежних підприємств, які різняться завданнями, планами та цілями. Ускладнює процеси координації залежність адаптації та координування учасників від їх
діяльності в мережевих процесах, незважаючи на їх варіативний характер і зміну ролей учасників [12].
Актори в мережі змушені координувати спільні та суміжні бізнес-процеси, що вимагає від них одностайності або узгодженості позицій щодо порядку їх виконання. В таких випадках досягнення одностайності в межах мережевих вузлів можливе за допомогою комунікаційних процесів [13, c. 97].
Підприємства-агрегатори, залежно від асиметричності мережі, впроваджують умови координації мережі (ціни, команда, довіра). За таких умов реалізований у мережі метод координації безпосередньо залежить від внутрішньої структури, симетрії, інституційної форми, наповненості потоків, сформованих
суб’єктами, а також видів діяльності, задіяних у мережі [14, c. 31–32].
У мережах із вираженою асиметричністю забезпечення координації покладається на інтегратора мережі, який ототожнюється з центральним вузлом і якому властиві визнані іншими учасниками позиція
та репутація. Відповідно до своїх можливостей інтегратор може застосовувати інструменти управління
мережевою взаємодією підприємств (навігацію, моніторинг, делегування, вплив тощо), які впливають на
відхилення, розширення або корекцію траєкторії розвитку бізнес-мережі [15].
У процесі функціонування мережі потреба в її координації диктується атмосферою невизначеності
та труднощами в прийнятті рішень [16]. Отже, в разі зростання кількості вузлів і зниження стабільності
умов діяльності, потреба в координуванні діяльності мережі буде зростати.
Враховуючи перераховане вище, а саме – глобалізаційні процеси в агропромисловому комплексі, що
призводять до збільшення кількості міжорганізаційних зв’язків між підприємствами в динамічному та невизначеному середовищі, формується твердження, що мережева взаємодія підприємств АПК має гостру
потребу в механізмах координації. В літературі [10] обґрунтовано, що належним чином сформований
координаційний механізм підвищує ефективність мережевої взаємодії підприємств і сприяє зростанню
їх вартості. Наслідуючи вказану тезу, актори мережі прагнутимуть забезпечувати процеси координації
мережі з метою підвищення мережевої ефективності, від якої залежить зростання власної вартості.
Пошук умов, факторів та ознак ефективної міжорганізаційної взаємодії підприємств створює нові
предмети досліджень умов, факторів і можливостей ефективної координації в мережевих бізнес-системах.
На ефективність мережевої співпраці підприємств впливають дві групи чинників – позитивні фактори, умови й параметри, а також потенційні загрози. Для упередження дезінтеграції та спроможності
повністю забезпечити цілі і завдання мережі необхідно сприяти максимізації позитивних факторів взаємодії підприємств, мінімізації потенційних загроз і їх наслідків.
Ефективність мережевої взаємодії підприємств потрібно розглядати з погляду досягнення цілей. Так,
можна розуміти змішану ефективність – бізнес-система загалом «ефективна» або «неефективна» та ступеневу ефективність – дія «більш ефективна» або «менш ефективна». Ступеневу ефективність застосовують щодо дослідження бізнес-мереж, коли оцінюють досягнення цілей як самої мережі, так і підприємств, що входять до неї.
Зусилля учасників, спрямовані на ефективність координації, виступають ключовим фактором успішності їх міжорганізаційної взаємодії, що підтверджується емпіричними результатами досліджень (охо18
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плено 78 підприємств і 1572 міжорганізаційних об’єднання), відображених у літературі [6, с. 747–767].
Своєю чергою, такі дії підприємства-учасники здійснюють для отримання переваг, які вони вбачають у
мережевій взаємодії. Використання бізнес-мереж створює умови не тільки для більш швидкого досягнення цілей, запланованих їх учасниками, але й додаткових переваг від міжорганізаційної співпраці, на
чому наголошують багато науковців [17; 18; 19; 20, c. 90–115].
Створення додаткових вигод для підприємств від участі в мережі потребує певних умов, котрі забезпечуються на загальних та обумовлених учасниками механізмах координації. Їх узагальнення на основі
[21; 22, c. 236; 23, c. 56] дало змогу виділити серед них найголовніші:
– ринкова координація (управління очікуваннями акторів і вирішенням потенційних конфліктів; чітка
спеціалізація та компетентність кожного учасника; визначення та контроль рівня якості продукції або
послуг у мережі);
– ієрархічна координація (забезпечення норм, правил і порядку мережевої взаємодії; закладення принципів гнучкого управління мережею);
– соціальна координація (забезпечення високого рівня довіри між учасниками; організація достовірних і багатосторонніх потоків інформації).
Конфігурація координаційних механізмів у мережевій взаємодії підприємств також спрямовується на
створення вигод, які формуються завдяки синергетичним ефектам на основі зменшення витрат і підвищення конкурентоздатності.
Проте мережева співпраця поряд із вигодами також може створювати цілий ряд труднощів та небезпек для задіяних у ній підприємств. Першочерговою з них постає проблема розриву міжорганізаційних
зв’язків між підприємствами та припинення співпраці в мережі.
Визначення глибини проблемних точок дотику підприємств під час мережевої взаємодії слід шукати
в мережевих особливостях, які впливають на підвищення рівня невизначеності й ефективності співпраці,
серед яких [24]:
– розмитість організаційних меж між підприємствами;
– низька структуризація внутрішньомережевих процесів;
– періодичність співпраці;
– труднощі з приналежністю менеджерів і співробітників до виконання спільних або суміжних бізнеспроцесів;
– труднощі з визначенням частки конкретного підприємства у створеній мережевій доданій вартості;
– ризики дезінтеграції;
– значна кількість бізнес-процесів і бізнес-проектів;
– брак чітких обов’язків і стандартів;
– залучення партнерів із низьким рівнем компетенцій.
Перераховані особливості бізнес-мереж формують більш високі рівні невизначеності функціонування підприємств, ніж їх відокремлена діяльність. За цих умов орієнтиром, який формує стратегію підприємства в мережі, є її результативність. Тобто підприємство визначає напрями та динаміку свого розвитку
залежно від функціонування інших учасників мережі і незалежно (а інколи навіть і всупереч) від свого
бачення перспектив. Ураховуючи загальні складові ризику, «… мережева взаємодія має розглядатися як
більш ризикована форма ведення бізнесу порівняно з відокремленою діяльністю підприємства на ринку»
[22, с. 235].
Таким чином, здатність побудувати єдині стандарти взаємодії для об’єднання акторів у мережах, яким
більшою мірою властиві вище перераховані властивості, пов’язана з високими рівнями реляційного ризику. В таких бізнес-системах ефективності мережевої взаємодії досягти досить важко.
Досягти успіху в мережевій взаємодії можливо за умови убезпечення від загроз, які формуються у
формалізованих площинах співпраці між підприємствами. Втрата стійкості в бізнес-мережі, на думку
В. Павела, К. Копута та Л. Сміт-Даєра [17, с. 117], першочергово криється в:
– нестачі довіри між підприємствами-учасниками мережі;
– наявності труднощів у реалізації спільних або суміжних бізнес-процесів;
– різних рівнях абсорбційних можливостей (набуття нових знань, компетенцій і навичок).
Залежно від типу бізнес-мережі та ролей, що відіграють актори, загрози її функціонування можна
диференціювати. Так, завдяки поділу мереж на «домінуючі» та «рівноправних партнерів» [25, c.120]
можливо диференціювати фактори неефективної мережевої взаємодії підприємств.
У мережах, побудованих на рівноправності партнерів, загрози від участі будуть однаковими для всіх
учасників. Серед них:
– ризик опортуністичної поведінки [26];
– ризик втягування в мережеві відносини з низьким рівнем економічної зацікавленості;
– низький рівень прогнозованості напрямів розвитку та переформатування мережі;
– ризик поступової втрати управлінського контролю [27].
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Із плином часу перераховані ризики матеріалізуються та функціонують уже у вигляді форми певного
етапу розвитку бізнес-мережі. Наприклад, на етапі створення мережі опортуністична поведінка загрожує
довготривалості мережевої взаємодії. В процесі функціонування мережі вирішальний вплив на ефективність мають різний рівень культури, розбіжність між бізнес-процесами й асиметрія набутих вигод у
міжорганізаційній діяльності [28, с. 13–19].
Ефективність взаємодії підприємств у «домінуючих» мережах залежатиме від їх ролі та місця в мережі. Так, для «периферійних» учасників виникають ризики, які слугують причиною обмеженості або
повного припинення участі в мережі:
– ризик створення залежності від підприємств, що формують ядро мережі та втрата незалежності [29,
c. 256];
– ризик втрати параметру гнучкості [27, с. 29–30];
– ризик асиметричного використання можливостей бізнес-мережі на основі невідповідності між нерівномірнісю витрат і спроможністю поглинання мережевих ресурсів [26, с. 92–94].
Навпаки, з позиції підприємств, які формують ядро мережі – «центральних», найбільш негативним фактором впливу на мережеву взаємодію є ризик втрати знання як «унікального» ресурсу [27,
с. 29–30], шляхом широкого та неконтрольованого розповсюдження. Таким чином, як наголошено в дослідженнях [30], у випадку кардинальних відмінностей у рівнях наявних знань, підприємства з домінуючими позиціями обирають діяльність поза бізнес-мережею.
Ефективність взаємодії підприємств можна розглядати як із позиції бізнес-мережі, так із позиції складових – підприємств-учасників. Проте, незалежно від рівня аналізу, досягнення конвергентних завдань у
мережі залежить від можливостей отримання вигод завдяки скоординованим діям учасників. Координацію застосовують із метою уникнення реляційних ризиків, які негативно впливають на міжорганізаційні
зв’язки учасників бізнес-мережі. Таким чином, першочерговим завданням під час дослідження мережевої взаємодії підприємств є виявлення факторів впливу, стимулів та умов, які спрямовані на зниження ризиків і посилення переваг. Серед такого роду пошуку напрямів ефективності міжорганізаційної співпраці
відведено концепції близькості (сусідства).
У контексті стратегічного управління під близькістю розуміють подібність ознак, характеристик та
атрибутів підприємств [31, с. 120–135], які використовують як змінний параметр, що пояснює процеси
мережевої взаємодії. Згідно з гіпотезою близькості, чим повніше підприємства співпадають за параметрами близькості, тим у них вища ймовірність ефективної співпраці. Близькість надає вищі шанси в
отриманні переваг від мережевої взаємодії (підвищує ефективність бізнес-мережі й підприємств-акторів,
пришвидшує створення мережевого знання) та мінімізації ризиків (опортунізму й інформаційної асиметрії) [32, с. 16].
Проте, на заваді створення економічної концепції, яка опиралася б на гіпотезу близькості, стоїть її
неосяжність та абстрактність. Вирішення цієї проблеми при мережевій взаємодії можливе шляхом пошуку областей схожості підприємств. За найбільш відомою класифікацією, запропонованою Р. Бошма [33,
с. 61–74], їх розрізняють п’ять – географічну, організаційну, когнітивну, інституціональну та соціальну.
Узагальнення ключових досліджень дає можливість охарактеризувати кожну область близькості за складовими, ключовими факторами та факторами застосування на визначеному рівні взаємодії підприємств
(таблиця 1).
Таблиця 1
Області, складові та ключові фактори міжорганізаційної близькості
Стимулятори – рівень
Макро
Мезо

Область близькості

Складові

Ключовий фактор

Географічна

Відстань і концентрація

Фізична відстань

Агломерація

Організаційна

Членство та вихідні умови

Контроль

Мережеві структури

Пізнавальна
Інституційна
Сполучна
(соціальна)

Загальні знання та здатність
Відсутність
до абсорбції знань
потрібних знань
Інституційне середовище,
Довіра, заснована на
формальні та неформальні
спільних інститутах
аспекти
Міжособистісні відносини та Довіра, заснована на
складові структури
соціальних відносинах

Фізична відстань

Неформальні
об’єднання

Організаційний
контекст
Пізнавальна
відстань

Національні
інституції

Організаційні
інституції

Неформальні
об’єднання

Структурна еквівалентність

Джерело: сформовано автором за [32, c.16–19; 33; 34; 35].

Матеріали таблиці 1 дають можливість окреслити області близькості підприємств:
– незначна фізична відстань між підприємствами (географічна близькість);
20

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.

© П. Г. Іжевський

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

– подібність внутрішніх і зовнішніх умов і мотивів функціонування (організаційна близькість);
– взаємодоповнюваність і взаємопов’язаність технологій, технологічних та інформаційних процесів,
здатність до створення єдиного технологічного й інформаційного простору (пізнавальна близькість (або
технологічна));
– належність до інституційного середовища, окресленого політико-правовими аспектами й організаційною культурою підприємств-учасників бізнес-мережі (інституціональна близькість);
– налагодження тісних позитивних міжособистісних зв’язків між власниками та командами підприємств-учасників мережі (соціальна близькість).
Необхідно зазначити, що міжорганізаційна близькість, а також ефективність мережевої взаємодії залежні і базуються на динамічній характеристиці. З плином часу підприємства-актори адаптуються за
всіма областями близькості в просторі бізнес-мережі, а багатовекторна адаптація сприяє ефективності
мережевої співпраці та досягненню мережевих цілей [36, с. 104]. Зв’язок окремих областей близькості з
ефективністю співпраці опосередковується цілями, як передумовами процесів мережевої взаємодії підприємств.
Сучасні реалії забезпечення конкурентоспроможності підприємств вимагають створення бізнес-мереж,
які активно використовують і продукують знання як мережевий ресурс. Залежно від природи виникнення,
під час процесів трансферу знань у межах мережевої взаємодії підприємств, важливим фактором близькості визначають пріоритет [37; 38]. Наприклад, якщо мережева взаємодія підприємств АПК здійснюється
у вигляді обслуговувального сількогосподарського кооперативу, для якого важливі фізична відстань і довіра учасників, то пріоритетну роль відіграватимуть географічна та соціальна близькість. Із другого боку,
для бізнес-мереж, сконструйованих у вигляді франчайзингових схем, головною проблемою є координація,
що, безперечно, забезпечуватиметься організаційною та соціальною близькістю.
Оскільки учасники бізнес-мережі можуть мати неоднозначні погляди на підходи до забезпечення
управління, рівня бюрократії, централізації влади та розподілу владних повноважень, то забезпечення
бажаного рівня організаційної близькості впливатиме на вибір механізмів координації мережевої взаємодії підприємств.
Своєю чергою соціальна близькість із переліком таких міжособистісних параметрів як знайомство,
дружба або родинні зв’язки сприяє зростанню довіри до партнерів, створенню тісних і надійних організаційних зв’язків.
Близькість необхідно розглядати у вигляді змінного параметра, який пояснює процеси ефективності
під час мережевої взаємодії підприємств таким:
– подібністю та сумісністю підприємств, задіяних у мережевому просторі (за Дж. Брайантом);
– різноплановістю та неоднорідним характером задіяних у бізнес-мережі підприємств, які формують
причини їх неефективної взаємодії (за П. Кале, Дж. Дайлер, Х. Сінг).
Визначення напрямів впливу факторів, що характеризують ключові ознаки близькості на діяльність
мережі, подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Фактори ефективності мережевої взаємодії підприємств за ключовими областями близькості
Ключові
області
близькості

Фактори впливу
Сприяння взаємодії підприємств завдяки узгодженню організаційних процесів

Організаційна

Соціальна

Відповідність організаційних структур організаційним можливостям для міжорганізаційної взаємодії
Невідповідність рівня бізнес-процесів та організаційної культури партнерів
Невідповідність форм управління
(координація, вирішення конфліктів)
Брак адаптованих міжорганізаційних процесів взаємодії гарантованих підприємствами-учасниками
Невідповідність ресурсних можливостей партнерів стратегічним цілям підприємства
Перевірка й аналіз міжорганізаційних зв’язків ітераційним методом
Брак довіри

Пізнавальна Брак досвіду участі в партнерських відносинах
(технолоТехнологічна узгодженість, побудована на основі досвіду та розуміння партнерів
гічна)
Невідповідність ресурсних можливостей партнерів стратегічним цілям підприємства
Узгодження організаційних культур партнерів, визначення та дотримання спільних
Інституційна цінностей
Негативний вплив зовнішнього середовища

Позитивний («+»)
або негативний
(«–»)
«+»
«+»
«–»
«–»
«–»
«–»
«+»
«–»
«–»
«+»
«–»
«+»
«–»

Сформовано автором за [4, с. 24–52; 6, с. 762–764].
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Матеріали таблиці 2 вказують на зниження ризиків і залежність ефективності мережевої взаємодії
підприємств від областей близькості з окресленими факторами впливу. Організаційна близькість позитивно впливає на створення мережевого простору завдяки поліпшенню двосторонніх і багатосторонніх
комунікаційних процесів між інтеграторами й акторами бізнес-мережі.
Насамперед, роль близькості в будь-якій міжорганізаційній взаємодії полягає в її використанні у вигляді багатоканального інструменту зв’язку між партнерами [39]. Визначення рівня близькості за кожною виділеною областю взаємодії полегшує співпрацю між учасниками в бізнес-мережі. Для прикладу,
організаційна близькість забезпечує однаковий підхід підприємств-акторів до напрямів розвитку траєкторії мережі в плані вертикальної та горизонтальної інтеграції. Своєю чергою, пізнавальна близькість
дає учасникам мережевої взаємодії перспективу розвитку на основі взаємної зацікавленості в ресурсах
і технологічних можливостях своїх партнерів. Соціальна близькість, завдяки використанню фактора довіри, сприяє швидкому налагодженню ділових зв’язків і впровадженню спільних для учасників мережі
проектів, обміну цінними ресурсами тощо.
Досягнення бажаного рівня близькості в мережевій взаємодії підприємств не полягає лише в забезпеченні її зростання. В літературі [40] доведено, що високий рівень близькості не тільки забезпечує ефективну міжорганізаційну взаємодію між підприємствами, але й може призвести до зворотних процесів,
а саме – погіршення становища учасників бізнес-мережі, викликаного «парадоксом близькості». Прояв
парадоксу близькості відображено в таблиці 3.
Таблиця 3
Парадокс близькості підприємств за областями прояву
Область
близькості
Географічна
Організаційна

Пізнавальна

Інституціональна

Соціальна
(сполучна)

Наслідки
Низький рівень
Брак переваг від географічної концентрації
Конфлікти інтересів мережевої взаємодії, проблеми координації в бізнес-мережі, прояви
опортунізму
Брак підстав і потенційних областей для забезпечення мережевої взаємодії підприємств,
недостатні комунікаційні можливості
Перепони юридичного характеру в процесі налагодження мережевої взаємодії підприємств,
конфлікти на основі відмінностей організаційних культур і брак спільних цінностей

Перевищення рівня
Спротив взаємодії, обмеження партнерських відносин за межами регіону
Нівелювання організаційних меж підприємствучасників, неконтрольоване використання знань
та інформаційного простору мережі
Внутрішньомережеві перепони для інноваційного розвитку та створення ефективного мережевого ресурсу
Обмеження мережевої взаємодії підприємств
територіально чи декількох галузей економіки

Супротив мережевій взаємодії й трансферу
«Кумівство», зайвий протекціонізм, нееконовнутрішніх унікальних ресурсів і знань, прояви мічні методи регулювання відносин у мережі та
опортуністичної поведінки
створення на цій основі конфліктів

Джерело: сформовано автором за [40].

Парадокс близькості в мережевій взаємодії підприємств полягає в пошуку золотої середини, залежно між перевагами близькості та способами її збереження, графічне відображення якої набуває вигляду
перевернутого символу «U» [38, с. 16–18]. Таким чином, інтегратор та актори бізнес-мережі зобов’язані
постійно аналізувати області близькості між собою для підтримання такого їх рівня, який робив би комфортною і взаємовигідною мережеву співпрацю складу учасників. Занадто високий рівень близькості
між учасниками призведе до втрати гнучкості, браку економічного розвитку, та, як наслідок, неефективної мережевої співпраці або до відмови участі в ній.
До таких наслідків також призводить заниження рівня близькості через брак створення ефективного
мережевого ресурсу, спільних точок взаємодії, низьких комунікаційних можливостей і нестачу спільних
цілей у бізнес-мережі.
Висновки. Отже, мультиваріантність мережевої взаємодії підприємств АПК дає змогу будувати такі
варіанти міжорганізаційної співпраці, які створюють максимум вигод для учасників із мінімізацію ризиків у таких процесах. Використання гіпотези близькості, на основі виокремлення областей ідентичності
та сумісності, дає можливість агрегаторам і підприємствам-учасникам підвищити ефективність взаємодії, а також налагодити тісні, довірчі й довготривалі відносини в спільному мережевому економічному
просторі на основі максимально сприятливого для всіх учасників узгодження їх інтересів, формування
та досягнення спільних цілей.
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АУДИТ АССОРТИМЕНТА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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В работе рассмотрены вопросы совершенствования ассортиментной политики отечественных предприятий.
Предложены варианты усовершенствования товарного ассортимента на предприятии. Использованы инструменты оценки и прогнозирования ассортимента на предприятии, в частности метод опроса, метод попарных коэффициентов. Произведена оценка шансов нового товара на рыночный успех.
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AUDIT OF ASSORTMENT AS A GUIDE TO IMPROVING EFFICIENCY
OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
The paper considers the issues of improving the assortment policy of domestic enterprises. Different variants of the commodity assortment perfection at the enterprises are offered. The author uses a number of tools for estimating and forecasting
the assortment at the enterprise, in particular survey method and method of pairwise coefficients. An estimation of the new
product success chances at the market is made.
The significance of the problems associated with the formation of the optimal assortment policy by the enterprises of the
dairy industry is compounded by the complexity, ambiguity and divergence of the concept of assortment, which stems from
its characteristics in different directions, features, categories, as well as the discovery of a multitude of various factors that
influence its formation and need proper management. Considering the economic content and the theoretical aspects of the
"assortment policy" concept, we came to the conclusion that there interpretation of this term is ambiguous.
The complex nature of the assortment policy means that the system of measures and approaches to assortment management should be aimed at the formation of a competitive assortment model that would ensure stable positions of the company
in the market. The essence, directions, tasks, principles of assortment policy and its place in the management system of the
enterprise in our opinion facilitate a preliminary conclusion that assortment policy is one of the key areas of dairy industry
enterprises management activity.
Key words: marketing audit, marketing, marketing activity, assortment, nomenclature.

Постановка проблеми. Асортиментна політика займає найважливіше місце в товарній політиці молокопереробного підприємства. Досконало сформований асортимент продукції дає можливість збільшити
платоспроможних покупців і досягти головної мети підприємництва – одержання найбільшого прибутку
від реалізації продукції. Різноманітність асортименту – це один із важливих складових товарної політики
вітчизняних підприємств. Наявність різних асортиментних груп і своєчасне задоволення потреб населенНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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ня з наданням якісних послуг взаємопов’язані між собою, тому всі товаровиробники повинні правильно
сформувати асортимент на номенклатуру товарів. Отже, вивчення проблеми щодо покращення шляхів і
методів аудиту асортименту є актуальним і має практичну важливість дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання покращення маркетингової діяльності і, зокрема, аудит асортименту продукції досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці: В. В. Базилєв,
О. Ю. Біленький, О. М. Бурова, К. С. Думанська, Н. С. Косар, П. В. Кузнецов, Т. С. Мазепа, С. О. Малюк,
О. М. Прядко, Р. С. Русин, І. О. Сінгаєвський, А. В. Троян, Р. М. Федоряк, В. В. Шарко, В. Г. Щербак. Водночас дослідження підтверджують необхідність додаткових наукових дослідження з зазначених питань.
Метою статті є пошук шляхів удосконалення управління товарним асортиментом на підприємстві,
що сприятимуть підвищенню ефективності та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Економічна сутність проблеми аудиту асортиментної політики полягає
в координації всіх видів діяльності підприємства, які направлені на формування асортименту на перспективу з урахуванням попиту на ринку та вимог споживачів. Формування й аудит асортименту та номенклатури – це постійний процес, який містить увесь життєвий цикл товару, від стадії задуму до стадії
реалізації [6, с. 105].
З урахуванням ситуації, що склалися в молокопереробній промисловості, і на основі узагальнення накопиченого досвіду в галузі формування й управління асортиментом, ми вважаємо за необхідне запропонувати використання в ТОВ «Молкомбінат» механізму формування асортименту на принципах маркетингу.
Важливе значення у створенні асортименту має постійне його оновлення та модифікація. Наприклад,
виготовлення вже наявних товарів, але з новим пакуванням, так і розширення асортименту завдяки товарам аналогів або імітаторам. Товар можна розподілити на три рівні: товар за задумом (підприємство
планує отримати максимальний прибуток від реалізації), товар у реальному виконанні (містить основні
складові товару), товар з підкріпленням (надання додаткових послуг). Відносно 2-го рівня товару, а особливо це стосується якості продукції і врахування державних стандартів якості. В конкурентних ринкових умовах виробництво товару розміщене на третьому рівні, тобто товару з підкріпленням. Відповідно
ТОВ «Молокозавод» має розглянути можливість продажу товару в кредит, і використовуючи власну логістичну мережу [3, с. 308].
Кінцевою метою прогнозування обсягів продажів промислово-торговельного підприємства є зниження комерційних ризиків, основними з яких є дефіцит чи надлишок запасів товарів, що спричиняє заморожування коштів. Крім того, отримані прогнозні значення обсягів продажів можуть бути використані в
якості вхідних даних під час оптимізації закупівель.
У межах концепції алгоритму вибору методу прогнозу наявна на підприємстві статистична інформація щодо продажів слугує початковими даними, необхідними для створення прогнозу, та є джерелом
його верифікації. Вибір методу прогнозування відбувається з доступних у банку методів (до якого можуть бути включені всі описані вище методи) за певним критерієм оптимальності. А у випадку неможливості вибору одного з методів, прогноз доцільно будувати кількома методами, з яких у майбутньому
визначається найкращий на основі порівняння даних, отриманих у результаті моделювання, з реальними
статистичними. Це дає змогу у процесі роботи накопичувати інформацію щодо похибок прогнозів, притаманних тим чи іншим методам, що дозволяє робити висновки щодо оптимальності й ефективності
використання різноманітних методів прогнозування. Товарна номенклатура ТОВ «Молокозавод» – це
систематизований перелік усіх асортиментних груп (груп однойменної продукції – за видами) і товарних
одиниць (окремих товарів), які виготовляє підприємство. ТОВ «Молокозавод» виготовляє та фасує широкий спектр продукції, тому ми пропонуємо вдосконалення товарної номенклатури (рис. 1). Зокрема,
введення у виробництво нового виду продукції для дітей, тобто молоко, сирки та кефір [5, с. 503].
Перелік характеристик для оцінки відповідності нового товару інтересам товаровиробника визначено експертним методом [1, с. 406]. Шляхом опитування було відібрано основні оцінювальні характеристики. Застосуємо метод попарних порівнянь для визначення вагомості характеристик. Отримані результати використаємо під час побудови таблиць для оцінки (таблиця 1). У клітинках із характеристиками в дужках наведено
їх вагомості.
Оцінки поставлено, виходячи з таких міркувань:
– розрахункова собівартість молока «Мамонтятко» 2,5% фас. 0,5 л. 5,83 грн і відпускна ціна (з ПДВ)
6,68 грн забезпечують прибуток у 0,85 грн (рентабельність – 14,6%), що є цілком задовільним; розрахункова собівартість кефіру 1% «Дитячий» фас. 5,62 грн і відпускна ціна (з ПДВ) 6,44 грн забезпечують
прибуток у 0,82 грн (рентабельність – 14,5%), що є цілком задовільним; розрахункова собівартість сирка
0% 100 г – 5,51 грн і відпускна ціна (з ПДВ) 6,27 грн забезпечують прибуток у 0,76 грн (рентабельність – 13,8%), що є цілком задовільним;
– ці продукти є технологічними у виготовленні і не потребують додаткового обладнання чи додаткових технологічних операцій;
– якість, як бачимо з таблиці, є на достатньо високому рівні;
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Рис. 1. Скоригована структура товарної номенклатури на 2019 рік

Таблиця 1
Аналіз відповідності товару-новинки потребам товаровиробника
Оцінка за порядковою та бальною шкалами
Якісні характеристики товару

повна відпо- достатня від- часткова від- практично не
відність (4) повідність (3) повідність (2) відповідає (1)

Прибутковість (0,2)
Якість (0,13)

повністю не
відповідає (0)

*
*

Технологічність виготовлення (0,13)

*

Сировинна забезпеченість (0,13)

*

Наявність споживачів (0,2)
Наявність каналів збуту (0,2)

*
*

– невисока і нижча, порівняно з конкурентами, ціна, роблять товар привабливим для споживачів;
– аналіз показує, що для реалізації нових видів продукції цілком прийнятними є наявні канали збуту;
– сировину постачають із сільськогосподарських підприємств області та приватних домогосподарств
за обумовленою ціною.
Тепер зробимо оцінку відповідності нового товару інтересам постачальників (таблиця 2).
Таблиця 2
Аналіз відповідності товару-новинки потребам постачальників
Оцінка за порядковою і бальною шкалою
Характеристика товару
Прибутковість (0,4)
Стабільність замовлень (0,3)
Обсяги замовлень (0,3)

повна відповідність (4)

достатня від- часткова від- практично не
повідність (3) повідність (2) відповдає (1)

повністю не
відповідає (0)

*
*
*
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Постачання сировини для продукції є вигідним. Обсяги замовлень є прийнятними, а стабільність
повністю відповідає. Зробимо оцінку відповідності нового товару інтересам посередників (таблиця 3).
Таблиця 3
Аналіз відповідності товару-новинки потребам посередників
Оцінка за порядковою і бальною шкалами
Характеристика товару
Стабільність постачання (0,25)

повна
відповідність (4)
*

достатня
часткова
практично не
відповідність відповідність
відповідає (1)
(3)
(2)

Попит на продукцію (0,35)

*

Прибутковість (0,4)

*

повністю не
відповідає (0)

Визначимо вагомість кожного з економічних контрагентів (таблиця 4).
Таблиця 4
Оцінка вагомостей характеристик економічних контрагентів
1
2
3

Фактори
Споживачі
Постачальники сировини
Посередники

1
1
0

2
0
1

3
1
1
1

4
1
1
0

5
1
0

Сума
3
3
2

Вага
0,3
0,3
0,2
0,8

Отже вагові характеристики економічних контрагентів відповідно такі: 0,3; 0,3; 0,2. Визначимо оцінки
відповідності товару-новинки потребам усіх учасників ринку.
Товаровиробник:
От  4  0,2  4  0,13  3  0,13  0,4  0,13  0,3  0,2  3  0,2  0,8  0,52  0,39  0,52  0,6  0,6  3,43.
Постачальник:
Оп  3  0,4  4  0,3  3  0,3  1,2  1,2  0,9  3,3 .
Посередники:
Опос  4  0,25  3  0,35  3  0,4  1  1,05  1,2  3,25.
Оскільки всі оцінки вищі, ніж 2,0, то продовжуємо аналіз (якщо менше, то їх вилучаємо з подальшого
розгляду). Визначимо інтегральну оцінку відповідності товару-новинки потребам усіх вивчених учасників ринку:
І  3,43  0,3  3,3  0,3  3,25  0,2  1,029  0,99  0,65  2,669 .
Для прийняття рішень щодо доцільності виведення нового товару на ринок використовується таблиця 5.
Таблиця 5
Оцінка шансів нового товару на ринковий успіх
Оцінювальна
складова
3,0 < І ≤ 4
2,5 < І ≤ 3,0

2,0 ≤ І ≤ 2,5

Відповідність потребам учасників ринку

Рівень можливих витрат

Рівень можливих
сукупних доходів

Розв’язання

Повна

Низька витратна
складова

Висока частка доходів

Є великі шанси на успіх

Достатньо повна

Помірний рівень
витрат

Помірна частка

Шанси на успіх є, але є потреба в додатковому дослідженні
ринку

Низька частка

Дуже низькі шанси на успіх.
Виникає потреба поглибленого
маркетингового дослідження
ринку

Часткова

Високі витрати

Виходячи з таблиці 5, інтегральній оцінці 2,669 відповідає розв’язання щодо всіх шансів на успіх
нових товарів – молока, сирків і кефіру для дітей.
Управління товарною лінією здійснюється з урахуванням довжини, глибини асортименту. Довжина
товарної лінії ТОВ «Молзавод» залежить від стратегічних цілей підприємства. Цілями ТОВ «Молзавод»
є розширення меж ринку, тому має відносно довгі товарні лінії. ТОВ «Молзавод» має на меті частковий
перехід нових підвидів товарів або їх модифікацій до більш дорогих цінових сегментів, тому необхідно
витягувати товарні лінії вгору. Також довжина товарних ліній буде збільшена завдяки випуску нових товарів у межах наявного цінового діапазону (оновлення асортименту) [7, с. 400].
Висновки. Отже, можна зробити висновки, що аудит товарного асортименту й удосконалення маркетингової діяльності підприємства має базуватися на таких основних засадах:
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– процес формування товарного асортименту має враховувати технічні, технологічні можливості виробництва, доступну ресурсну базу (сировинне, фінансове, трудове забезпечення);
– аудит товарним асортиментом має базуватися на оцінюванні рівня задоволення клієнтів і споживачів
створеної ціннісної пропозиції підприємства та передбачати можливість адаптації товарних пропозиції
внаслідок динамічності ринкових умов;
– аудит товарного асортименту має бути безперервним, гармонізованим із конкурентною стратегією
підприємства, враховувати вплив зовнішніх (ринкових) і внутрішніх (ресурсних) можливосте підприємства, різні стратегічні і функціональні аспекти оцінювання товарного портфеля;
– товарний асортимент має будуватися на принципах збалансованості, з урахуванням стадій життєвого циклу продуктових груп і окремих асортиментних позицій, з урахуванням особливостей управлінського впливу на зовнішні і внутрішні чинники функціонування і розвитку підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах;
– прийняття рішення слід здійснювати на основі якісної інформації – достовірної, повної, адекватної,
об’єктивної й актуальної; особи, що приймають ці рішення, мають використовувати не тільки фактичні,
а й прогнозні дані.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Стаття присвячена організації управлінського аналізу фінансових результатів на прикладі виробничих підприємств України. Узагальнено функції управлінського аналізу як інформаційної основисистеми менеджменту на
засадах збалансованості підприємницької діяльності. Розкрито методичні підходи до управлінського аналізу, альтернативні шляхи формування необхідного рівня деталізації управлінської інформації, її відповідності цільовим
запитам менеджменту. Розглянуто сучасні інформаційні технології аналітичних досліджень облікових даних у
розрізі показників результативності (затрат, продукту, прибутковості й оцінки якості) з використанням інструментарію управлінського аналізу.
Ключові слова: виробниче підприємство, управлінський аналіз, методичний інструментарій, збалансованість
підприємницької діяльності, показники результативності.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья посвячена организации управленческого анализа финансовых результатов на примере производственных предприятий Украины. Обобщены функции управленческого анализа как информационной основы системы
менеджмента на основе сбалансированности предпринимательской деятельности. Раскрыты методические подходы к управленческому анализу, альтернативне пути формирования необходимого уровня детализации управленческой информации, ее соответствия целевым запросам менеджмента. Рассмотрены современные информационные технологи аналитических исследований учетных данных в разрезе показателей результативности (затрат,
продукта, прибыльности и оценкикачества) с использованием инструментария управленческого анализа.
Ключевые слова: производственное предприятие, управленческий анализ, методический инструментарий, сбалансированность предпринимательской деятельности, показатели результативности.
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INSTRUMENTARY FOR THE MANAGERIAL ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS
The article is devoted to the organization of managerial analysis of financial results on the example of Ukrainian manufacturing enterprises. The functions of managerial analysis as the information source for the management system based on
balanced entrepreneurial activity are generalized. The methodical approaches to managerial analysis, alternative ways of
forming the necessary level of the management information detail, its conformity to the target management requests were
revealed. It was established that the integration of production enterprises into international markets necessitates the development of methodological and organizational tools for economic analysis of the economic activity. Production resources,
capital (own, attracted), financial results are defined as the objects of managerial analysis. In turn efficiency resources,
effectiveness of production business processes, financial results optimization in the market conditions are seen as the subject
of managerial analysis. The modern information technologies of accounting data analysis in terms of performance indicators (costs, product, profitability and quality assessment) with the use of the tools of managerial analysis are considered.
Key words: production enterprise, managerial analysis, methodical tools, business activity balance, performance indicators.

Постановка проблеми. Від об’єктивної і повної оцінки даних економічного аналізу фінансових результатів залежить дієвість та ефективність господарювання виробничого підприємства. Науковці-аналітики до організації аналізу фінансових результатів висувають низку вимог: аналіз базується на сучасних
досягненнях науки та практичного досвіду, враховує дію економічних законів на певному підприємстві,
використовує науково обґрунтовані методики, враховує особливості ринкових умов і галузеву специфіку.
Сучасні технології оперативного та перспективного управління потребують деталізованих аналітичних
даних щодо факторів впливу на формування доходів і витрат, що не завжди можливо з використанням
методів економічного аналізу.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослідження проблем теорії та методології формування обліково-аналітичної системи внесли такі науковці: Ф. Ф. Бутинець [1],
М. А. Вахрушина [2], І. В. Замула [3], С. З. Мошинський [3], О. В. Олійник [3], В. С. Рудницький [4],
М. С. Пушкар [5], В. В. Сопко [6], Дж. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен [7] та ін.
Проблема вибору ефективного інструментарію управлінського аналізу фінансових результатів господарської діяльності, який враховував би специфіку виробничих підприємств, їх галузеві організаційноекономічні особливості, залишається не вирішеною. Це свідчить про актуальність питання, що зумовлює
напрям дослідження в науковому і практичному аспектах.
Метою і завданням дослідження є: оцінка наявного та дослідження нового, альтернативного інструментарію управлінського аналізу фінансових результатів на прикладі вітчизняних виробничих підприємств; обґрунтування ефективної організації аналітичних процедур із використанням даних бухгалтерського обліку, а також на основі дослідження результативності управління господарськими операціями,
що впливають на формування зазначених показників.
Виклад основного матеріалу. Підтримуючи позицію І. В. Замули, С. З. Мошенського, О. В. Олійник,
організацію економічного аналізу фінансових результатів на підприємстві доцільно здійснювати в такій
послідовності:
– визначення завдань, вибір об’єктів і організаційних форм аналітичного дослідження;
– формування плану економічного аналізу фінансових результатів і ресурсного забезпечення його виконання;
– визначення об’єктивного, максимально повного інформаційного і методичного забезпечення аналітичних процедур у розрізі доходів, витрат, прибутку/збитку й операцій, що їх формують;
– систематизації результатів аналітичної обробки показників;
– узагальнення результатів аналізу фінансових результатів відповідно до поставлених завдань за цільовими потребами менеджерів;
– дослідження результатів попереднього внутрішнього контролю щодо реалізації пропозицій, зроблених за результатами аналізу.
Предметом аналізу є аналітичне дослідження: господарських операцій формування показників фінансового результату діяльності підприємства; раціонального використання прибутку/погашення збитків із
урахуванням економічного потенціалу підприємства [3].
Сучасні методики економічного аналізу господарської діяльності практично «обходять» застосування
аналітичних процедур до прийняття та виконання заходів адміністрування операцій. Водночас ринкові
відносини та їх регулювання на державному, суспільному та наукових рівнях обумовлюють потребу системного моніторингу в питаннях компетентності та результативності управління процесами використання, збереження та відновлення виробничих ресурсів.
Однак питання моніторингу управління виробничими ресурсами підприємства економічний аналіз
не передбачає. Це ускладнює формулювання виваженого причинно-наслідкового характеру виявлених
аналізом відхилень із питань ефективності, раціональності, технологічної можливості та доцільності використання виробничих ресурсів.
Завдяки залученню до аналізу працівників із різними знаннями, компетенцією з питань, які досліджують (зокрема, спеціалістів управлінського складу), можна досконало ідентифікувати проблеми, знайти
оптимальні підходи щодо їх вирішення та/або попередження.
Виробничо-господарська діяльність є накладенням бізнес-процесів на ресурси. Менеджмент підприємства базується не тільки на інформації щодо динаміки руху виробничих ресурсів, оскільки на етапах
формування збалансованої соціально-економічної й екологічної складових сучасного підприємництва
важливою є комплексна управлінсько-економічна аналітична база, яку в нашій роботі розглянуто в межах
управлінського аналізу.
Об’єкти управлінського аналізу – виробничі ресурси, капітал (власний, залучений), фінансові результати.
Предметом управлінського аналізу є: ефективність використання виробничих ресурсів, результативність виробничих бізнес-процесів, оптимізація фінансових результатів у сучасних ринкових умовах.
За теорією менеджменту в системі управління виділяють керуючу і керовану системи як взаємопов’язані
елементи:
– керуюча система – сукупність органів, засобів, інструментів і методів управління;
– керована система – виробничо-комерційний процес.
У роботі аналітичні процедури управлінського аналізу розглянуто за двома напрямами аналізу результативності:
І – фінансово-господарської діяльності на основі базових індикаторів;
ІІ – адміністрування ретроспективної, оперативної та перспективної діяльності.
За другим напрямом визначають оцінку методів, яку застосовують під час розробки управлінських
рішень, що можна узагальнити за кількома групами:
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1. Методи, які спираються на особистий досвід, набуті компетенції менеджерів, їх уміння комунікувати зі спеціалістами більш вузького профілю підготовки в конкретній галузі діяльності.
2. Методи, засновані на так званій «розумній логіці», інтуїції, довірі до думок керівників із відповідним фаховим рівнем управління.
3. Методи, засновані на науково-практичному підході: передбачають вибір оптимальних рішень із
певного числа варіантів, розрахованих шляхом використання значного обсягу інформації.
4. Застосування комбінацій вищеперерахованих управлінських «логістичних кроків».
До методів 3-ої групи в міжнародній аналітичній практиці застосовують специфічні аналітичні процедури як інструмент операційного внутрішнього аудиту:
1. Процесний аналіз управління – аналіз ефективності й результативності системи менеджменту (процесів планування, організації, координації та контролю).
2. Функціональний аналіз управління: аналітичне дослідження результативності управління як компресу показників за окремими функціями (функція маркетингу, виробнича функція, функція постачання,
функція управління фінансами, функція загального управління, функція управління персоналом).
3. Ситуаційний аналіз на предмет дослідження факторів впливу виробничо-комунікаційних
взаємозв’язків у межах наявної системи управління : SWОТ-аналіз, аналіз стратегічної позиції, займаної
підприємством, аналіз сегментів ринку, аналіз конкуренції, позиційний аналіз тощо.
4. Внутрішній аналіз відповідності й взаємозв’язків у межах комплексної системи управління підприємством: комплексний аналіз ступеня інтеграції, автоматизації функціональних підсистем, аналіз інформаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень [8].
Розвиток інформаційних технологій дозволяє використовувати для управлінського аналізу імітаційне
моделювання з метою вирішення слабо структурованих завдань. За економіко-кібернетичним змістом
імітаці́йне моделюва́ння розглядають як метод дослідження, заснований на тому, що систему, яку вивчають, замінюють імітатором (аналогом) із яким проводять експерименти з метою отримання інформації
про цю систему [9].
Досить активно використовують підприємства великого бізнесу (як зарубіжні, так і вітчизняні) принципи оптимізації бізнес-процесів на основі аналізу результатів FCA-моделювання в системі Business
Studio. Одним із ключових ефектів застосування процесного підходу до управління є можливість точного визначення критичних для бізнес-систем ресурсів і операцій (наприклад, на етапах реалізації інноваційних проектів, структуризації виробництва тощо).
Системний аналіз бізнес-процесів містить такі етапи: опис (ідентификацію) елементарних операцій
функціональних бізнес-процесів; визначення ланцюжкових зв’язків на основі множин елементарних
операцій і синтезу наскрізних бізнес-процесів.
Основними показниками якості, які аналізують у межах бізнес-процесів, є: ефективність (результативність / ресурсоємкість); оперативність; задоволення потреб споживача [10].
Імітаційне моделювання надає можливість експериментувати з виробничо-фінансовими процесами,
які відбулись, припускаються (заплановані), ймовірно можуть бути за умови комбінації інших макро- та
мезо-факторів суспільно-економічного розвитку. До таких процесів можна віднести: загальні парадигми
розвитку фінансово-господарської системи підприємства; проекцію або теоретичну основу / гіпотезу, що
уможливить розкриття напрямів соціально-економічної й екологічної складових господарювання (їх пріоритетне ресурсне забезпечення) як об’єкта аналізу, який вивчають; моделювання таких теорій для діагностики питань управління основними техніко-економічними показниками на найближчу перспективу.
Імітаційне моделювання значною мірою спирається на теорію інформаційних систем, математику,
теорію ймовірності, статистику. В процесі побудови імітаційної моделі можуть використовувати регресійний і кореляційний види аналізу.
Управлінський аналіз інтегрує з видами економічного аналізу, залежно від вибору періоду дослідження, джерел формування інформаційної бази.
За першим напрямом застосування процедур управлінського аналізу досліджують результати фінансово-господарської діяльності виробничого підприємства.
Залежно від періоду аналітичного дослідження показників фінансово-господарської діяльності управлінський аналіз класифікують на:
– ретроспективний: визначення ефективності виробничо-господарської діяльності зіставленням витрат і результатів за різними об’єктами обліку і в різних тимчасових інтервалах;
– оперативний: оперативна оцінка короткострокових змін у стані об’єкта і виявлення можливостей
доведення фактичного стану об’єкта до бажаного;
– перспективний: перспективного аналізу (короткострокового або стратегічного) належить підготовка інформації, корисної для ухвалення рішень, направлених у майбутнє [1; 3].
Безпосередньо процес адміністрування операцій формування доходів/витрат визначає специфіку
аналітичних процедур, рівень аналітичних субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку, що загалом
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розкривається в розрізі основних і забезпечувальних функцій управління. Основні функції управління:
– планування: довгострокове, поточне й оперативне планування на основі виконання всіх видів робіт
взаємопов’язаними етапами проводять: за комплексною оцінкою зовнішньої ситуації, визначення попиту
на продукцію; створенням системи зв’язків і формування потоків інформації для планування; шляхом визначення головних цілей і завдань; відповідно до розробки спільних планів на тривалий період, поточних
планів;
– внутрішній контроль/внутрішні аудит: слідує за інтегрованою системою бухгалтерського обліку.
Містить системний внутрішній контроль із питань виконання планових завдань, нормативів і відхилень
від них, а також за окремими питаннями оцінки фінансових результатів – внутрішній операційний аудит;
– організація виконання рішень: забезпечує формування просторово-часових відхилень, технологічно
необхідних пропорцій у використанні бізнес-процесів, реалізацію заходів соціального захисту працівників та екологічної безпеки виробничої діяльності;
– коригування рішень на етапах їх виконання: забезпечує моніторинг дотримання запланованого напряму діяльності об’єкта управління, завдяки якому усувають випадкові відхилення системи.
Забезпечувальні функції в частині:
– управлінського обліку: функція, покликана відображати аналітичні результати виробничогосподарської діяльності підприємства, які в системі менеджменту є ключовими факторами досягнення
збалансованості підприємницької діяльності. Забезпечує одержання даних про стан об’єкта управління
за певний період, спирається на показники бухгалтерського обліку, а також містить облік прийняття та
виконання адміністративних рішень;
– економічного аналізу: спираючись на дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності, аналітична оцінка є основою для обґрунтованого планування, оперативного виконання планів та аналітичного
дослідження результатів виконання плану.
Дві взаємопов’язані функції підготовки управлінських рішень визначають інструментарій управлінського аналізу, основними завданнями якого є обґрунтування оцінки ефективності кожного з напрямів аналітичних досліджень.
Управлінський аналіз розглядають у системі з обліком і контролем, однак він має суттєві відмінності:
– облік несе інформацію про стан об’єкта управління – управлінський аналіз розкриває причинно-наслідковий зв’язок динаміки стану;
– контроль встановлює лише факт самого відхилення – завданням управлінського аналізу є встановлення кореляції відхилень від нормативного/бажаного показника й альтернатив коригування на основі
використання даних, накопичених обліком і контролем.
Враховуючи практичну спрямованість управлінського аналізу, серед завдань його інструментарію є
пріоритетними: встановлення закономірностей відхилень, їх системність; виявлення й обґрунтування
факторів, що викликали конкретні причини виявленої динаміки; пошук резервів у разі усунення факторів
негативного впливу; обґрунтування шляхів реалізації виробничого потенціалу, оцінка їх ефективності;
оцінка альтернативних напрямів розвитку на перспективу.
Управлінський аналіз слугує інструментом підготовки управлінських рішень, оптимальність яких залежить від об’єктивності та достовірності дослідження внутрішньовиробничого та регуляторно-технологічного середовища виробничого підприємства, а саме:
– розробки облікової, податкової, амортизаційної, кредитної, маркетингової політики тощо;
– якості системи управління ресурсами, зобов’язаннями, капіталом виробничого підприємства;
– дієвості контрольних та аналітичних процедур загалом;
– ефективності правової та господарської вертикалі управління підприємством (власників, засновників, дирекції, складу правління тощо);
– іміджу підприємства на ринку, в регіоні тощо.
З урахуванням комплексного характеру управлінського аналізу серед основних джерел інформації для
проведення аналітичних процедур є:
– установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), довідка про включення до
ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності), внутрішні Положення (про організацію розрахунків з оплати праці, про відрядження, про дотримання внутрішнього
розпорядку тощо), Колективний договір підприємства;
– документи фінансової звітності, а саме: Баланс підприємства (форма N 1); Звіт про фінансові результати (форма N 2); Звіт про рух грошових коштів (форма N 3); Звіт про власний капітал (форма N 4);
Примітки до річної фінансової звітності (форма N 5).
– форми статистичної звітності: Звіт про наявність і рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація);
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); Звіт із праці
(форма N 1-ПВ); Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.

33

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

© Д. М. Сич

(форма N 1-ПВ (умови праці)); Звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); Звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП); інша інформація, необхідна для проведення аналізу та
виявлення резервів виробництва [11].
Перелік базових показників, які використовують під час проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємств, у роботі запропоновано узагальнити як систему результативних показників у
складі:
– показників затрат: суми витрачених виробничих ресурсів (матеріальних, грошових) на ведення операційної діяльність (Форма № 1 «Баланс», Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»; Форма № 3 «Звіт
про рух грошових коштів»);
– показників продукту: чистий дохід від реалізації продукції /товарів, робіт, послуг (Форма № 2 «Звіт
про фінансові результати»);
– показників прибутковості: чистий фінансовий результат прибуток / збиток (Форма № 2 «Звіт про
фінансові результати»);
– оцінки якості через систему показників рентабельності, платоспроможності та ліквідності (Форми
№ 1, 2, 3, Примітки до річної звітності).
В основі вибору показників результативності – методичні рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій із приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи
доведення до банкрутства [11].
Альтернативний вибір показників із зазначеного в методичних рекомендаціях переліку для управлінського аналізу фінансово-господарської діяльності на прикладі виробничих підприємств (які готують
повний пакет фінансової звітності) наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Альтернативна система результативних показників для управлінського аналізу
фінансово-господарської діяльності на прикладі виробничих підприємств
№
з\п
1

Найменування показника
2

Джерело інформації
Форма звітності*
Рядок/колонка
3
4
Показники затрат

1

Власні оборотні
активи

Форма № 1

Рядок 1300 –
рядок 1095

2

Вартість основних
засобів (залишкова)

Форма № 1

Рядок 1010

3

Грошові кошти та їх
еквіваленти

Форма № 1

Рядок 1165- 1167

4

Запаси

Форма № 1

Рядки 1100 – 1110

Примітки
5
Валюта балансу за мінусом
необоротних активів на кінець
звітного періоду
Первісна/переоцінена вартість
основних засобів за винятком зносу на кінець звітного
періоду
Готівкові кошти в касі та безготівкові кошти на рахунках
у банку на кінець звітного
періоду
Активи, що використовують не
більше року або операційного
циклу на кінець звітного періоду

Показники продукту
5

6

Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Форма № 2

Рядок 2000

Дохід без ПДВ від основної
операційної реалізації за звітний період

Форма № 2

Рядок 2050

Прямі та загальновиробничі
витрати в частині реалізованої
продукції

Форма № 2

Рядок 2190/2195

Різниця між операційними
доходами й операційними витратами за звітний період

Форма № 2

Рядок 2350/2355

Кінцевий фінансовий результат
діяльності до оподаткування за
звітний період

Показники прибутковості
7

8

34

Фінансовий результат від операційної
діяльності: Прибуток/збиток
Чистий фінансовий
результат: Прибуток/збиток
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Продовження Таблиці 1.

9

Рентабельності

10

Платоспроможності

Показники якості
Рентабельність
Відношення чистого прибутку від
продукції, %
реалізації до собівартості продукції
Частка від ділення чистого приРентабельність
бутку або прибутку від звичайної
активів,
діяльності до оподаткування, на
середньорічну величину активів
Грошових коштів, їх еквівалентів та
Поточна платопоточних фінансових інвестицій до
спроможність
короткотермінових зобов’язань за
платежами
Відношенням суми грошових коштів на рахунках суб’єкта господаАбсолютної платорювання у національній та іноземспроможності
ній валютах до короткотермінових
зобов’язань за платежами

Збільшення значення показників рентабельності вважають
сприятливою тенденцією для
підприємства**

Від’ємний результат свідчить
про поточну неплатоспроможність підприємства**

Значення показника залежить
Визначають за відношенням всієї
від галузей і видів діяльності,
суми оборотних активів до короткойого зростання розцінюють як
термінових зобов’язань за платесприятливу тенденцію, граничжами:
не значення – 1,5**
Відношення грошових коштів,
високоліквідних цінних паперів
Під час аналізу тенденції зміни
і дебіторської заборгованості до
цього показника необхідно
Коефіцієнт швидкороткострокових зобов’язань вихоприділяти увагу факторам, які
кої ліквідності
дячи з припущення, що матеріальні
обумовили його зміну**
запаси не можуть бути реалізовані і
перетворені в готівку
Показує, яка частина коХарактеризує ту частину короткоКоефіцієнт абсотермінових фінансових зобов’язань роткострокових зобов’язань
може бути погашена негайно,
лютної ліквідності підприємства, яка може бути
(платоспроможсплачена за рахунок першокласних найбільш жорсткий критерій
ності)
ліквідних активів (грошових коштів ліквідності, граничне значення
та їх еквівалентів)
– 0,1–0,2 **
Коефіцієнт поточної (загальної)
ліквідності
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Ліквідності

*Використані показники оприлюднюють у чинних формах фінансової звітності.
**Розрахунок показників узагальнено на основі [7; 10; 11].

За аналогією до економічного аналізу, управлінський аналіз показників фінансового результату, залежно від предмету аналітичних процедур, класифікують так:
Горизонтальний аналіз проводять із метою вивчення динаміки окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний період часу. Розраховують абсолютні та відносні
зміни, темпи зростання (приросту) окремих показників (доходу, витрат, активів тощо) за ряд періодів і
визначають загальні тенденції їх змін.
Вертикальний аналіз використовують для дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цих змін. Окремо аналізують майно (отримане або знаходиться в оренді), основні засоби й інші необоротні активи, які знаходяться під заставою, з метою встановлення ймовірності стягнення цього майна.
Параметричний/коефіцієнтний аналіз фінансових результатів – використовують для оцінки відносних показників, що впливають на формування кінцевих параметрів фінансового результату виробничого
підприємства, з метою порівняння їх на рівні галузі, відокремлених структур, ринкових кластерів тощо.
У практичній діяльності горизонтальний і вертикальний види аналізу виробничого підприємства застосовують до показників затрат, продукту та прибутковості, а параметричний – до показників оцінки
якості.
За часовим аспектом управлінський аналіз (як у міжнародній, так і у вітчизняній практиці аналізу)
класифікують на попередній, поточний, наступний, перспективний.
Не можна нівелювати роль управлінського аналізу в процесі управління як елемента зворотного
зв’язку між керуючою і керованою системами. Зворотний зв’язок показує, як вплинули на виробничогосподарський процес певні управлінські рішення. Це дозволяє здійснити пошук альтернативних рішень,
змінити напрям і методи роботи. Зворотний зв’язок доповнює інструментарій управлінського аналізу
набором технічних прийомів і соціальних комунікацій.
Міжнародна практика зворотного зв’язку в управлінському аналізі вибудовується так, що оперативні
управлінські рішення приймаються на нижчих рівнях по максимуму вихідних даних:
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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І рівень – збір первинної інформації;
ІІ рівень – оперативний: проводять систематизацію й узагальнення первинних даних;
ІІІ рівень – тактичний: передбачає звіт про виконання планів (у межах поставлених виконавцям такого
зворотного зв’язку завдань);
ІV стратегічний рівень: зведення попередніх звітів із метою створення загальної оцінки розвитку на
предмет відповідності попередньому плануванню.
Висновок. Отже, інтеграція виробничих підприємств у міжнародні ринки обумовлює потребу розвитку методичного й організаційного інструментарію економічного аналізу господарської діяльності.
Менеджери потребують не тільки дослідження показників фінансового результату, але й внутрішньої
виробничої інфраструктури, їх впливу на формування доходів, витрат, прибутку/збитку.
Саме управлінський аналіз, використовуючи результати аналітичних процедур економічного аналізу
(за його видами) фінансових результатів, доповнюючи їх інформацією щодо оцінки управлінських підходів у питаннях формування й оптимізації досліджуваних показників, дозволить повною мірою забезпечити менеджерів інформаційною базою для прийняття ефективних рішень в оперативному періоді і на
перспективу.
Література:

1. Бухгалтерський управлінський облік: підручник / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. В. Канурна та ін. –
Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с.
2. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособ. М. : ЗАО «Финстатинформ»,
1999. – 359 с.
3. Замула І. В., Примак Т. С. Організація аналізу фінансових результатів в межах маркетингового дослідження конкурентних переваг. Вісник ЖДТУ. 2016. № 2 (76). С.11.
4. Гончарук Я. А., Рудницький В. С. Аудит: навч. посіб. К.: Знання, 2007. 443 c.
5. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): Монографія. Тернопіль, Картбланш, 2006. – 334 с.
6. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
7. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект / Пер. с англ. М.: Финансы и
статистика, 1995. – 416 с.
8. Бартош О. М. Управлінський облік, як основа ефективної системи управління банком [Електронний ресурс] // Фінансовий простір. – 2014. – № 1(13). – С. 36–42. – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/
files/1401/14bomuoj.pdf.
9. Імітаційні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. https://uk.wikipedia.org/wiki.
10. Оптимізація бізнес-процесів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.businessstudio.ru/
article/printsipy_optimizatsii_biznes_protsessov.
11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [Електронний ресурс]: Наказ
Міністерства економіки України від 19.01. 2006р. за № 14. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=111503bd-ca7f.

36

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

© Н. Л. Хомюк, П. М. Скрипчук

Хомюк Н. Л., Скрипчук П. М. Механізм та концептуальні напрями соціо-екологоекономічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2018. № 10(38). С. 38–44.

Отримано: 26 серпня 2018 р.
Прорецензовано: 03 вересня 2018 р.
Прийнято до друку: 10 вересня 2018 р.

e-mail: nataljabilous@gmail.com

УДК: 352.071.(1-22)

DOI: 10.25264/2311-5149-2018-10(38)-38-44

JEL-класифікація: O13, Q13, R58

Хомюк Наталія Леонідівна,
кандидат економічних наук, докторант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Скрипчук Петро Михайлович,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту,
Національний університет водного господарства та природокористування

МЕХАНІЗМ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У статті обґрунтовано актуальність розробки механізму та концептуальних напрямів соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад. Здійснено аналіз процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в Україні. Сформовано власне визначення категорії «соціо-еколого-економічний розвиток сільських об’єднаних територіальних громад». Запропоновано механізм соціо-еколого-економічного
розвитку сільських об’єднаних територіальних громад, який передбачає запровадження спеціальних інструментів,
форм, методів, спрямованих на оптимізацію структури даного процесу.
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МЕХАНИЗМ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД
В статье обоснована актуальность разработки механизма и концептуальных направлений социо-эколого-экономического развития сельских объединенных территориальных громад. Осуществлено анализ процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления в Украине. Сформировано собственное определение
категории «социо-эколого-экономическое развитие сельских объединенных территориальных громад». Предложен
механизм социо-эколого-экономического развития сельских объединенных территориальных громад, предусматривающий введение специальных инструментов, форм, методов, направленных на оптимизацию структуры данного
процесса.
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MECHANISM AND CONCEPTUAL DIRECTIONS FOR SOCIAL, ECOLOGICAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF JOINED RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES
The development of theoretical, methodological, conceptual foundations and practical recommendations for the social
ecological and economic development of rural joined territorial communities and the diversified development of rural areas
in Ukraine are becoming more important and relevant.
The purpose of the article is to substantiate the mechanism and conceptual directions of the social, ecological and economic development of rural joined territorial communities in Ukraine.
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The analysis of the process of decentralization and reform of local self-government in Ukraine is carried out. It is proposed to monitor the decentralization and local self-government reform by introducing the specific indicator «decentralization in the field of ecology».
The author produced own definition of the category «social, ecological and economic development of rural joined territorial communities» explaining it as an expanded process of rural joint territorial communities development ensuring
harmonious growth of the economic, social, demographic, ethnic and environmental spheres aimed at optimizing these
spheres with the purpose of rational use of natural resources and minimization of anthropogenic impact on the environment.
The proposed in the article mechanism of social, ecological and economic development of rural territorial communities
involves the introduction of special tools, forms, methods aimed at optimizing the structure of this process.
The author considers that the consequences of the decentralization processes and the reform of local self-government
require substantiation concerning the conceptual directions of social, ecological and economic development of rural territorial communities, implementation of the mechanism of the social, ecological and economic development of rural territorial communities, development and implementation of strategies, programs, plans of purpose which are defined harmonious growth and optimization of economic, social and environmental spheres of of rural joined territorial communities
development.
Key words: decentralization, JTCs, joined territorial communities, social, ecological and economic development, rural
area.

Постановка проблеми. У квітні 2014 року уряд схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [1], яка передбачає децентралізацію, створення
належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень [2, с. 22]. Тому на сторінках наукових видань,
під час науково-практичних конференцій та в політичних колах дуже часто обговорюють проблеми, які
пов’язані з адміністративною, бюджетною, фінансовою та земельною децентралізацією та розвитком
сільських територій, на яких утворено об’єднані територіальні громади [3]. З огляду на це питання, розробки теоретичних, методичних, концептуальних засад і практичних рекомендацій щодо соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад і диверсифікованого розвитку
сільських територій в Україні набувають важливого значення для держави і є актуальними на сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання соціо-еколого-економічного розвитку регіонів викладено в працях Л. В. Антонової, Л. П. Валенкевича, О. О. Павленко, М. З. Згуровського,
Ю. М. Харазішвілі та інших. Вагомий внесок у дослідження адміністративно-фінансової децентралізації зробили такі вітчизняні фахівці: В. С. Кравців, О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, Н. Г. Синютка, П. В. Жук,
М. Ф. Плотнікова, А. В. Мовчанюк, Р. М. Плющ та ін. Віддаючи належне наявним здобуткам, слід зазначити, що недостатньо вивченими залишаються деякі питання, що пов’язані з обґрунтуванням концептуальних напрямів соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад; на
сьогодні не розроблено механізм соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад і механізм комплексного моніторингу соціо-еколого-економічного розвитку об’єднаних
територіальних громад, а також не виокремлено індикатори оцінки соціо-еколого-економічного розвитку
даних громад.
Метою статті є обґрунтування механізму та концептуальних напрямів соціо-еколого-економічного
розвитку сільських об’єднаних територіальних громад в Україні.
Виклад основного матеріалу. У перші роки децентралізації (передання частини функцій управління
центральних органів влади місцевим органам, розширення повноважень нижчестоящих органів управління за рахунок вищестоящих [4, с. 343]) було прийнято Закони України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики» та ін. і внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів.
До основних завдань, що лежать в основі децентралізації, варто віднести:
– передачу повноважень від органів виконавчої влади на рівень територіальних громад і закріплення
за ними достатніх фінансових ресурсів;
– чітке розмежування повноважень між органами виконавчої влади та між різними рівнями органів
місцевого самоврядування;
– посилення відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування за свої рішення
перед виборцями і державою [5, с. 7].
Станом на 10 серпня 2018 року в Україні створено 803 об’єднані територіальні громади, з них у 705
уже пройшли вибори до ради, обрані голова ОТГ і старости; 98 – очікують рішення ЦВК про призначення перших виборів [6]. Процес створення нових адміністративних утворень почав відбуватися у 2015
році, і на кінець 2015 року вже налічувалось 159 об’єднаних територіальних громад. Слід відзначити,
що їх кількість суттєво збільшувалась щороку, і уже станом на 10 серпня 2018 року нараховується 803
ОТГ. Динаміку їх створення зображено на рис. 1. Площа об’єднаних територіальних громад становить
194,1 тис. км2 (34,7% від загальної площі України), а на їх території проживає 6,8 млн громадян України
(19,4% від загальної кількості населення України).
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Рис. 1. Кількість об’єднаних територіальних громад станом на 10.08.2018 р.
Джерело: побудовано за даними [6].

Під час національного проекту «Децентралізація» Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ведеться моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, у результаті якого було оприлюднено рейтинг областей
щодо формування ОТГ.
У ході моніторингу було виділено 14 ключових індикаторів, які містять:
– перспективні плани, затверджені Урядом, на карті України;
– динаміку формування ОТГ;
– рейтинг областей щодо формування ОТГ;
– інститут старост в об’єднаних громадах;
– співробітництво територіальних громад;
– результати фінансової децентралізації;
– державну фінансову підтримку;
– децентралізацію у сфері охорони здоров’я;
– децентралізацію у сфері освіти;
– децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю;
– децентралізацію у сфері надання адміністративних послуг;
– децентралізацію у сфері соціальної політики;
– децентралізацію у сфері молодіжної політики;
– децентралізацію у сфері земельних відносин.
Такий рейтинг проводять за об’єднаними територіальними громадами, які містять сільські та міські
території, тому виокремити дані щодо сільських об’єднаних територіальних громад неможливо, адже
деякі ОТГ, окрім сільських територій, містять ще й міські поселення.
Найкращі результати в загальному рейтингу областей щодо формування ОТГ показали Житомирська,
Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Запорізька та Чернівецька області, а найнижчі – Кіровоградська,
Львівська, Київська, Вінницька та Закарпатська області. Основними параметрами такого загального рейтингу є: кількість ОТГ; покриття ОТГ площі області; кількість територіальних громад, що об’єдналися;
кількість ОТГ із чисельністю менше 5 тис. осіб; відсоток площі області, охопленої перспективним планом; відсоток населення ОТГ до загальної кількості населення.
Лідерами серед областей за кількості утворених ОТГ є Дніпропетровська (61), Житомирська (51), Запорізька (50), Тернопільська (45), Полтавська (44), Волинська (49) області. Найменше створено ОТГ у
Закарпатській, Київській, Харківській і Донецькій областях – відповідно по 6, 12, 16 і 17 ОТГ.
Щоб стимулювати створення об’єднаних громад, у законодавчі документи додано норми про проведення фінансової децентралізації, яка дала змогу ОТГ отримати додатковий ресурс для виконання переданих повноважень. Зокрема, ОТГ отримали повноваження та ресурси, які раніше надавали лише містам
обласного значення, а саме – зарахування до місцевого бюджету 60% податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, територіальні громади отримують 100% із єдиного податку, податку на прибуток підприємств
і фінансових установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, земля, транспорт); 75%
з коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 50% відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської й іншої діяльності; 25% відсотків екологічного податку
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[7]. З другого боку, ОТГ отримали право на державні трансферти для виконання повноважень: дотації,
освітню та медичну субвенції, субвенцію на розвиток інфраструктури громад тощо [8].
Проте обмеженість коштів як у Державному бюджеті України, так і в місцевих бюджетах спонукає
державні органи, підприємства та наукову спільноту до пошуку варіантів розширення джерел фінансування проектів у різних сферах діяльності.
Співпраця за міжнародними проектами і програмами завжди дає позитивні результати в об’єднанні
зусиль дрібних товаровиробників для досягнення поставленої мети, прозорого механізму відбору претендентів для участі в конкурсі, виконання договірних зобов’язань. Міжнародні проекти досить успішно
реалізовуються в Україні. Основними донорами для України є США та ЄС. Значні інвестиції надходять
із Канади, ФРН, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Японії, Данії, а також від ООН, Світового банку, ЄБРР,
ОЕСР. Більшість міжнародних проектів надають безоплатну допомогу на придбання матеріально-технічних ресурсів для підприємств, які провадять свою діяльність у сільській місцевості, але за умови співфінансування з різними джерелами. Це можуть бути кошти місцевих бюджетів (обласного, районного,
сільського, селищного, об’єднаних територіальних громад) і власні кошти підприємств [9].
Підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, як показує досвід країн Центральної та Східної Європи, відкриває перед сільськими територіальними громадами використання можливостей грантового
фінансування, передусім, від європейських донорів, та отримання пільгових кредитів. Це дозволяє місцевим громадам напряму, без посередництва центрального уряду, долучитись до вирішення таких місцевих
проблем [10, с. 4–5]:
– розбудова та ремонт доріг, водопостачання, каналізації і теплових мереж;
– будівництво та ремонт шкіл, лікарень, дитячих садків, інших соціальних об’єктів;
– запровадження енергоощадних технологій;
– стимулювання підприємництва та сприяння самозайнятості.
Водночас ідеться не тільки про фінансову підтримку розвитку територій, але й технічну допомогу, а
саме [10, с. 4–5]:
– поширення передового європейського досвіду;
– проведення тренінгів, спрямованих на підготовку та перепідготовку працівників органів самоврядування;
– інформаційна підтримка українського бізнесу;
– допомога в пошуку фінансових ресурсів;
– надання консультативної допомоги як щодо питань структурної перебудови економіки, так і виходу
українських товаровиробників на європейські ринки тощо.
Із 1 лютого 2018 року Держгеокадастр розпочав процес передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Крім того, структури Держгеокадастру позбавлені права одноосібно ухвалювати рішення без згоди
об’єднаних територіальних громад щодо розпорядження землями поза межами населених пунктів. Станом на 10 серпня 2018 року 251 ОТГ отримала в комунальну власність 387,1 тис. га земель сільськогосподарського призначення.
На думку науковців, головними перевагами децентралізації є, насамперед, краще забезпечення потреб
місцевого населення органами місцевого самоврядування на локальному рівні. Крім того, сприяння розвитку конкуренції між органами місцевого самоврядування дає змогу громадянам самим обирати кращі
адміністративні послуги [11].
Окрім того, як бачимо, для оцінки процесу децентралізації використані індикатори, які пов’язані з
розвитком економічної та соціальної сфер. Індикатори, які оцінювали б екологічний стан територій ОТГ,
не включені до комплексного аналізу ОТГ. Тому, на нашу думку, для точніших результатів процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування необхідно додати індикатор – децентралізація у сфері екології.
Л. П. Валенкевич, О. О. Павленко, Ю. Т. Алібекова для формування оцінки соціо-еколого-економічного розвитку території ввели систему індексів, що сформовані завдяки ряду факторів, які відображають
соціальну, екологічну й економічну складові потенціалу регіону. На їх думку, економічна складова розвитку регіону містить такі показники: випуск товарів і послуг, проміжне споживання, споживання основного капіталу, чистий внутрішній продукт, обігові кошти, основні засоби, кількість зайнятих працівників;
соціальна – попит і пропозиція робочої сили на ринку праці; навантаження на одне вільне робоче місце;
заробітна плата на рівні території, яку досліджують; та екологічна – екологічні платежі, капітальні інвестиції [12].
М. З. Згуровський для оцінки сталого розвитку регіонів України запропонував індикатори, згруповані
за параметрами економічного, екологічного та соціально-інституціонального вимірів [13, c. 6–11].
Соціо-еколого-економічний розвиток регіону, як і держави, є інтегральною характеристикою стану
економічної системи, оскільки система містить ряд підсистем – найважливіших взаємозв’язаних струкНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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турних складових розвитку економічної системи, які відображають функціонування окремих сфер економіки: економічну – макроекономічну (структурну, формальну та неформальну, інфраструктурну складові), інвестиційно-фінансову (інвестиційну та фінансову складові), інноваційну, зовнішньо-внутрішню,
соціально-демографічну (соціальну та демографічну складові), еколого-рекреаційну (рекреаційно-туристичну й екологічну складові). Цей перелік, якій відображає соціо-еколого-економічні аспекти розвитку,
на думку Ю. М. Харазішвілі, не є догмою, а може доповнюватись або уточнюватись як за складовими,
так і за індикаторами в кожній складовій [14].
На нашу думку, соціо-еколого-економічний розвиток сільських об’єднаних територіальних громад – це процес розширеного відтворення розвитку сільських об’єднаних територіальних громад, що
забезпечує гармонійне зростання економічної, соціальної, демографічної, етнічної й екологічної сфер,
спрямований на оптимізацію таких сфер із метою раціонального використання природних ресурсів і
мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище. Він повинен проявляється в розширенні
сфер зайнятості та доходів сільського населення, належному забезпеченні медичними й освітніми закладами, покращенні дорожньо-транспортної інфраструктури, створенні умов для розвитку альтернативних
напрямів підприємництва та їх подальшої диверсифікації на територіях, збереженні та покращенні природних ресурсів.
В основу концептуальних засад соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад покладено реалізацію механізму та застосування заходів, комплексна дія яких має синергетичний характер, акцентуючи водночас увагу на раціональне природокористування і мінімізацію
антропогенного впливу на навколишнє середовище.
Механізм соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад (рис. 2)
передбачає запровадження спеціальних інструментів, форм, методів, спрямованих на оптимізацію структури процесу.
Зовнішнє середовище

Вхід

Вихід

Мета
Гармонійне
зростання
та
оптимізація
економічної,
соціальної та екологічної сфер
розвитку сільських об’єднаних
територіальних громад.

Результат
- залучення інвестицій;
- диверсифікація розвитку
сільських територій;
- удосконалення виробничої,
ринкової,
дорожньої
інфраструктур;
- удосконалення інфраструктури та матеріальної бази у
сферах освіти та медицини;
- створення
системи
патріотичного, культурного,
екологічного та естетичного
виховання громади;
- розробка
та
реалізація
агроекологічних
програм
розвитку ОТГ тощо

Об’єкт
Соціо-екологоекономічний розвиток
сільських
об’єднаних
територіальних громад.
Суб’єкт
- об’єднані територіальні
громади;
- органи державної влади
та місцевого
самоврядування;
- жителі ОТГ;
- інші суб’єкти.
Інструменти
- економічного
стимулювання;
- ринкові;
- фіскально-бюджетні;
- кредитно-іпотечні;
- інноваційні;
- нормативно-правові;
- адміністративно контрольні;
- землевпорядні;
- морально-етичні та ін.

Функції
- планування;
- організація;
- мотивація;
- контроль;
- регулювання.

Методи
- економічні;
- соціальні;
- екологічні.
Форми
- стратегії;
- програми;
- плани.
Ресурсне
забезпечення
- нормативноправове;
- науково-методичне;
- інвестиційне та ін..

Рис. 2. Механізм соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад
Джерело: розробка авторів.

Концепція соціо-еколого-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад має
містити розробку стратегій соціо-еколого-економічного розвитку громад (на термін до 10 років), програм
соціо-еколого-економічного розвитку громад (на термін до 5 років), річних планів і бюджетів соціо-еколого-економічного розвитку сільських громад.
Першочергова мета переходу до концепції соціо-еколого-економічного розвитку регіону на інноваційній основі, на думку Л. В. Антонової, – збереження статичної та динамічної ефективності, що передбачає створення економічних стимулів шляхом упровадження інновацій, забезпечення привабливості
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місця розташування виробництва і відповідного внеску в загальноукраїнську економічну стабільність.
Головна мета державного регулювання соціо-еколого-економічного розвитку регіону – довгострокове
забезпечення добробуту населення та можливостей регенерації природної системи. Для цього потрібно
скоротити видобуток первинних енергоносіїв, знизити рівень загального вилучення сировини з природи,
а також зменшити негативні наслідки від використання земельних ресурсів, активно захищати біологічне
різноманіття навколишнього середовища, знизити рівень ризику технічних помилок, наприклад, щодо
використання атомної енергії [15].
З огляду на міжнародні стандарти та вимоги, а також враховуючи внутрішні потреби сільських територій, доцільно в національну політику імплементувати засади соціо-еколого-економічного розвитку
сільських ОТГ, а державну підтримку зосередити на таких напрямах:
Економічна сфера:
– створення умов для залучення інвестицій;
– диверсифікація сільськогосподарського виробництва;
– диверсифікація несільськогосподарської діяльності;
– надання державної підтримки малим і середнім господарствам;
– сприяння сільськогосподарським виробникам у збільшенні доданої вартості сільськогосподарської
продукції через зберігання, переробку, торгівлю, маркетинг, підтримку створення й розвитку кооперативів;
– удосконалення виробничої, ринкової, дорожньої інфраструктур для розвитку сільського господарства.
Соціальна сфера:
– створення системи культурного й естетичного виховання громади;
– консультаційне забезпечення, навчання і підвищення кваліфікації сільських жителів;
– надання допомоги молодим сільськогосподарським виробникам;
– укладання і гарантування дотримання трудових контрактів найманих працівників з адміністрацією
роботодавця;
– удосконалення інфраструктури та матеріальної бази у сферах освіти та медицини.
Екологічна сфера:
– створення системи екологічного та патріотичного виховання громади;
– відповідальність за стан і тенденції в довкіллі на території ОТГ;
– облаштування раціональних агроландшафтів;
– консервація деградованих малопродуктивних сільськогосподарських земель, створення на них культурних пасовищ і лісонасаджень;
– виконання робіт із запобігання ерозійним і зсувним процесам;
– розробка та реалізація агроекологічних програм розвитку ОТГ.
Головним засобом забезпечення розвитку сільських території є диверсифікація розвитку сільських
територій, яку розглядають як комплекс заходів, спрямованих на урізноманітнення сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності на сільських територіях, розширення джерел фінансування
програм сільського розвитку та заходів, організованих об’єднаними територіальними громадами з метою розширення сфер зайнятості та доходів сільського населення на основі системного підходу й через
реалізацію процедур інформаційного забезпечення (екологічні експертиза й аудит територій, стратегічна
екологічна оцінка, експертні оцінки завдяки процедурам моніторингу соціо-еколого-економічних показників) [16].
Висновки. Врахування наслідків процесів децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування вимагає обґрунтування концептуальних напрямів соціо-еколого-економічного розвитку
сільських об’єднаних територіальних громад, реалізації механізму соціо-еколого-економічного розвитку
сільських об’єднаних територіальних громад, розробки та впровадження стратегій, програм, планів
метою яких визначено гармонійне зростання й оптимізація економічної, соціальної й екологічної сфер
розвитку сільських об’єднаних територіальних громад.
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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ Й УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
У статті розглянуто причини переходу країн світу до режиму інфляційного таргетування. Дослідження еволюції й умов використання такого режиму монетарної політики протягом трьох останніх десятиліть показало,
що гнучкість підходів у практиці реалізації інфляційного таргетування дозволяє досягти позитивних ефектів, що
проявляються в уповільнені зростання споживчих цін і їх волатильності. Проаналізовано вітчизняну практику
реалізації режиму інфляційного таргетування та запропоновано першочергові заходи щодо управління інфляцією
в Україні.
Ключові слова: монетарна політика, інфляція, інфляційне таргетування, обмінний курс, валютні інтервенції.
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ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ: ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ
И УКРАИНСКАЯ ПРАКТИКА
В статье рассматриваются причины перехода стран мира к режиму инфляционного таргетирования. Исследование эволюции и условий использования данного режима монетарной политики в течение трех последних десятилетий показало, что гибкость подходов в практике реализации инфляционного таргетирования позволяет достичь положительных эффектов, проявляющихся в замедлении роста потребительских цен и их волатильности.
Проанализирована отечественная практика реализации режима инфляционного таргетирования и предложены
первоочередные меры по управлению инфляцией в Украине.
Ключевые слова: монетарная политика, инфляция, инфляционное таргетирование, обменный курс, валютные
интервенции.
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INFLATION TARGETING: EVOLUTION OF DEVELOPMENT AND UKRAINIAN PRACTICE
The article deals with the reasons for the transition of the countries of the world to the mode of inflation targeting (IT),
among which is the lack of stability in the formation of the function of demand for money, deregulation of financial markets,
the emergence of new types of assets, similar to money, reducing the role of the banking system in the field of financial intermediation, expansion of foreign economic relations
The study of the evolution and conditions of the use of this mode of monetary policy over the last three decades has
shown that the flexibility of approaches in the practice of implementing IT can achieve positive effects that manifest in the
consumer prices growth slowdown and volatility.
The emergence of more flexible approaches to the process of IT has become the main factor that led to the proliferation
of this regime in countries with relatively poor financial markets. In the 1990-s inflation targeting was introduced in developed countries, then in the 2000-s this regime started to spread over developing countries with transforming economies. In
general, IT is used more than in 36 countries around the world.
An analysis of the domestic practice of IT regime implementation has shown that inflation has significantly decreased
right after the introduction of the regime, but in subsequent years this figure exceeded the established benchmarks. It is emphasized that the implementation of the IT regime in Ukraine faces certain difficulties that need to be addressed.
It is proposed that a inflation management should be aimed at a combination of policies (“policy mix”) - a combination of monetary and fiscal policies. In this context, the country's tariff policy, coordinated with the NBU’s actions, should
be placed first in terms of inflation management. At the same time, the objectives of fiscal policy must take into account the
guidelines of monetary policy. In particular, the state budget for the year and the mid-term period should be developed after
the NBU assesses its inflation management capabilities and prepares forecasts of the monetary program. Regarding the
monetary policy of the NBU, it should be taken into account that NBU is capable of regulating basic inflation, influencing
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the long-term dynamics of the price level, which does not depend on market conditions. Basic inflation can serve as a more
reliable basis for developing future inflation forecasts and assessing the NBU’s inflation policy.
Key words: monetary policy, inflation, inflation targeting, exchange rate, foreign exchange interventions.

Постановка проблеми. Режим інфляційного таргетування (ІТ) вперше запроваджено в 90-ті роки
минулого сторіччя в Новій Зеландії, коли за основну мету монетарної політики Центрального банку (ЦБ)
було обрано контроль за рівнем споживчих цін. Досягнення позитивних результатів щодо зниження інфляції та зростання випуску, а також зміна умов і підходів до ІТ спонукало й інші країни до введення
такого режиму. На початку 2000-х років ІТ почали впроваджувати і крани, що розвиваються. У 2016 році
до режиму ІТ перейшов і Національний банк України (НБУ). У цьому контексті вагомої актуальності набувають питання еволюції даного режиму та вітчизняний досвід його реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем режиму ІТ та його ефективній реалізації присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних науковців, серед яких: Т. Адріан, В. Бернаке, М. Кінг, М. Обсфельд, Ф. Мишкін, Дж. Хемонд, С. Моїсеєв, П. Трунін, С. Кораблін, О. Кузнєцов,
П. Ільчук та інші. Віддаючи належне доробку вчених у цій сфері, варто зауважити, що реалізація режиму
ІТ є специфічною для кожної країни, що потребує подальших досліджень еволюції цього режиму та специфіки його впровадження у вітчизняну практику.
Метою статті є дослідження еволюції й умов використання режиму ІТ в окремих країнах світу, а також практики його реалізації в Україні.
Виклад основного матеріалу. Процеси глобалізації та інтеграції національних фінансових ринків,
що сприяли підвищенню відкритості економік країн світу, обумовили пошуки нового номінального якоря монетарної політики через неефективний контроль за показниками грошової маси. Нагадаємо, що
контроль (таргетування) за грошовою масою здійснювали великі розвинені економіки, зокрема США,
Канада, Німеччина й інші країни, які свого часу не були залучені у глобальні фінансові процеси.
Дослідження свідчать, що однією з вагомих причин відмови від такої політики, стала нестійкість
зв’язків між динамікою грошових агрегатів і цільовими макроекономічними параметрами, тобто нестача
стабільності у формуванні функції попиту на гроші. Ця нестабільність виникла як результат процесів дерегулювання фінансових ринків, появи нових видів активів, схожих з грошима, у поєднанні зі зниженням
ролі банківської системи у сфері фінансового посередництва [1, с. 5].
Своєю чергою, розширення зовнішньоекономічних зв’язків, знаття обмежень на вільний рух капіталів, відмова від політики фіксованих валютних курсів також сприяли зниженню ефективності проведення дієвого контролю за динамікою обмінних курсів. Водночас значне зростання обсягів транснаціональних потоків капіталу на початку 90-х років ХХ сторіччя та підвищення залежності економік від
стану світових фінансових ринків обумовили необхідність посилення гнучкості монетарної політики.
Теоретичні дослідження засвідчують, що таку гнучкість країни можуть досягати через встановлення
контролю за інфляцією та підвищення операційної незалежності центрального банку. Таким чином, у
90-х роках інфляційне таргетування1 почало впроваджуватися у розвинених країнах, а у 2000-х – у країнах, що розвиваються та трансформують свою економіку. Загалом ІТ використовують більше, ніж 36
країн світу (таблиця 1).
Інфляційне таргетування має систему рамкових принципів та істотних елементів, серед яких:
а) стабільність цін безумовно визнається головною метою грошово-кредитної політики;
б) кількісний показник (таргет) оголошується публічно;
в) грошово-кредитна політика заснована на широкому масиві інформації, включаючи прогноз інфляції;
г) прозорість;
д) механізми підзвітності.
Однією з головних переваг ІТ, на думку Дж. Хэммонда, є те, що воно поєднує в грошово-кредитній політиці як «правила», так і «свободу дій» і тому часто називається «обмеженою свободою дій» [1,
с. 5]. М. Kінг відзначав, що «…система інфляційного таргетування об’єднує два окремих елемента: (а)
точний середньостроковий чисельний таргет інфляції і (b) реакцію на економічні шоки в короткостроковій перспективі. Таргет інфляції створює подобу заснованого на конкретних правилах режиму, який може
бути якорем для інфляційних очікувань приватного сектора. У межах цього режиму центральний банк
має право вільно вирішувати при реакції на шоки, наприклад, у тому, наскільки швидко інфляція може
бути повернута до таргетованого рівня» [2].

1
Під інфляційним таргетуванням розуміють монетарний режим, який передбачає відповідальність центрального банку за дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції (таргету) протягом визначеного періоду часу.
У цьому режимі ключовим інструментом грошово-кредитної політики є короткострокова відсоткова ставка.
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Таблиця 1
Країни, що офіційно запровадили інфляційне таргетування
Розвинені країни
Нова Зеландія
Канада
Ізраїль
Великобританія
Швеція
Фінляндія
Австралія
Іспанія
Чехія

1990-1999 рр.
Країни, що розвиваються
Чилі
Південна Корея
Польща
Мексика
Бразилія
Колумбія

2000-2017 рр.
Розвинені країни
Країни, що розвиваються
Норвегія
Південна Африка
Ісландія
Таїланд
Швейцарія
Угорщина
Словаччина
Перу
Японія
Філіпіни
Гватемала
Індонезія
Румунія
Туреччина
Сербія
Гана
Уругвай
Парагвай
Вірменія
Грузія
Казахстан
Росія
Україна

Джерело: складено автором за [5, с. 62].

За час своєї майже 30-річної історії режим ІТ пройшов певну еволюцію. У роботі Т. Адріана і співавторів зазначається, що ця еволюція, насамперед, торкнулася самого розуміння досягнення і відхилення
від визначеної мети грошово-кредитної політики. Адже тридцять років тому основною проблемою багатьох країн як розвинених, так і країн, що розвиваються, була висока інфляція. Цей режим сприяв її
зниженню до стабільно низьких рівнів. Щоб їх досягти центральні банки досить жорстко дотримувалися
цільового значення встановленого рівня інфляції [3]. Тоді в межах традиційних підходів припускалося,
що регулювання рівня ключової процентної ставки монетарною владою здійснюється у відповідь на відхилення прогнозованого рівня інфляції від цільового значення і, в меншій мірі, від параметрів випуску.
Змінюючи ключову процентну ставку, органи грошово-кредитного регулювання впливали не тільки на
рівень короткострокових процентних ставок грошового ринку та привабливість активів у національній
валюті, але й безпосередньо на обсяги вільної ліквідності в банківському секторі та інфляційні очікування економічних агентів. Одночасно коливанням обмінного курсу приділялася незначна увага, яка обмежувалася його впливом на динаміку споживчих цін. Б. Бернанке відзначав, що, реагуючи на курсові
коливання, монетарна влада втрачає можливість управління інфляційними очікуваннями, що підвищує
ризики відхилення від цільових інфляційних орієнтирів [4].
Але в міру адаптації економік до режиму ІТ і утримуванні інфляційних очікувань на цільовому рівні, ЦБ
стали більш гнучко підходити до політики досягнення мети щодо інфляції. Зокрема, Резервний банк Нової
Зеландії, реалізуючи ІТ, уперше обґрунтував необхідність переходу до більш гнучкої політики, що враховує зміну параметрів випуску і обмінного курсу. Водночас ЦБ під час проведення своєї політики почали
враховувати природу відхилень інфляції від мети і баланс ризиків для інфляції й економічного зростання. І
на цій основі почали обирати траєкторію повернення інфляції до цільового значення, будуючи відповідний
прогноз і проводячи політику, що дозволяє його реалізувати. Такий підхід стимулював ЦБ до істотних змін
як своїх внутрішніх процедур, так і системи комунікацій із ринком і суспільством загалом [3].
Поява більш гнучких підходів до процесу ІТ стала основним чинником, який зумовив розповсюдження даного режиму в країнах з порівняно нерозвиненими фінансовими ринками. В таких умовах
рух обмінного курсу є важливим поведінковим чинником, що визначає надання переваги економічними
агентами фінансовим ресурсам у іноземній валюті, а це не тільки підтримує високий рівень доларизації
економіки, а й обмежує дієвість і швидкість реакції економічних агентів на зміну монетарної політики
[5, с. 63].
У контексті зазначеного відмітимо, що в країнах із різним ступенем і глибиною розвитку ринків, підходи до використання режиму ІТ значно відрізняються. Зокрема, за даними МВФ, у 8 країнах (Австралія,
Канада, Ізраїль, Японія, Норвегія, Польща, Швеція, Великобританія) інфляційне таргетування реалізується у традиційному вигляді. Тобто монетарна влада цих країн не коригує показник інфляції та динаміку обмінного курсу. Валютні інтервенції практично не проводяться та їх вважають екстраординарним
заходом [5, с. 62].
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У країнах, економіка яких розвивається та реформується, ІТ є більш гнучким, тобто в короткостроковому періоді обрані орієнтири інфляції можуть коригуватися, а для вирівнювання динаміки обмінного курсу центробанк здійснює валютні інтервенції, оскільки товарні та фінансові ринки ще не досягли
адекватного для цього режиму рівня розвитку. Прикладом таких країн є Україна, Росія, Грузія, Вірменія,
Угорщина, Бразилія та інші країни.
Логіка нашого дослідження передбачає розглянути вітчизняний досвід використання режиму ІТ, який
на сьогодні є ще незначним, оскільки цей режим в Україні реалізується другий рік поспіль (контроль за
показником інфляції було введено в середині 2016 року). Але певні підсумки вже можна підвести.
Основними причинами переходу до режиму ІТ в Україні стали: неможливість використання обмінного курсу як номінального якоря через вичерпання міжнародних резервів (на кінець 2014 року загальні
обсяги міжнародних резервів скоротилися майже у три рази – з 20,4 млрд дол. до 7,5 млрд дол., при цьому
за нашими підрахунками чисті валютні резерви складали всього 0,6 млрд дол.); брак стійкого зв’язку між
грошима й інфляцією – недієвість цілей за монетарними агрегатами; необхідність швидкої дезінфляції;
посилення незалежності НБУ та уникнення фіскального домінування [6].
У контексті зазначеного вітчизняна монетарна політика в межах ІТ націлена на:
1) підвищення гнучкості механізмів курсоутворення;
2) посилення незалежності Національного банку України у виборі цілей і інструментів та розроблення ним спеціальної комунікаційної політики;
3) формування і розвиток у НБУ власної науково-аналітичної бази.
Для реалізації визначених у Дорожній карті НБУ з ІТ цілей протягом 2014–2015 рр. була суттєво модернізована грошово-кредитна та курсова політики. По мірі підвищення гнучкості процесу курсоутворення
гривні реалізовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення дієвості відсоткової політики, а саме:
– визначення ключовою відсотковою ставкою відсоткову ставку за основною операцією з регулювання ліквідності (наразі операції з депозитними сертифікатами (ДС);
– уніфікація облікової ставки та ставки за основною операцією; звуження коридору відсоткових ставок НБУ за кредитами овернайт і ДС овернайт;
– збереження інших операцій для згладжування впливу на процентні ставки значних коливань ліквідності на ринку та сприяння розвитку фінансових ринків» [6]. Водночас також застосовували заходи
з поступового скасування адміністративних обмежень на валютному ринку та лібералізації механізму
валютного регулювання.
У межах режиму ІТ НБУ запланував у середньостроковій перспективі за рахунок регулювання ключової ставки забезпечити зниження темпів інфляції до прогнозного цільового рівня – 12% + 3%у 2016
р., 8% + 2% у 2017 р.; 6% + 2 % у 2018 р. та 5% + 1% у 2019 р. [6] та обмежити свою присутність на
внутрішньому валютному ринку. Вище вже зазначалося, що при реалізації режиму ІТ країни, що розвиваються, допускають присутність центрального банку на валютному ринку, проте ступінь втручання
монетарної влади у курсоутворення може бути різною. Щодо України, то згідно із «Стратегіями валютних інтервенцій Національного банку України на 2016–2020 роки», втручання НБУ в курсоутворення є
обмеженим, що передбачає: згладжування функціонування валютного ринку; накопичення міжнародних
резервів; підтримання механізму трансмісії [7].
Присутність НБУ на валютному ринку диктується об’єктивними обставинами, насамперед, загрозою виникнення фінансової нестабільності через вільні коливання валютного курсу. Таку нестабільність Україна
пережила у 2014–2015 рр., коли в результаті стрімкої девальвації гривні банківська система отримала кризу
і зазнала значних збитків. Також необхідність втручання у курсоутворення обумовлюється ще й тим, що
вітчизняний експорт є сировинним, що означає залежність від світової економічної кон’юнктури, тобто суттєві коливання цін на сировинні товари здійснюють вагомий вплив на формування обмінного курсу гривні.
Слід зазначити, що гнучкість режиму ІТ (діапазон інфляційних цілей (таргетів) та інтервенції на валютному ринку) дозволяє Україні при його реалізації враховувати особливості національної економіки.
Таблиця 2
Динаміка обмінного курсу гривні, облікової ставки НБУ, запланованого таргету інфляції
та її реального рівня в Україні у 2015–2019 рр. (%)
Рік
2015
2016
2017
2018*
2019

Таргет (орієнтир)
інфляції
–
12%+3%
8%+2%
6%+2%
5%+1%

Реальна інфляція
43,3
12,4
13,7
8,9
н/д

Коливання обмінного курсу гривні
(+ девальвація, – ревальвація, %)
+52,2
+15,7
+0,4
–4,07
н/д

Облікова
ставка НБУ
22,0
14,0
14,5
17,5
н/д

Джерело: складено автором за даними НБУ.
*Дані за 7 місяців 2018 р.
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Попередні підсумки впровадження режиму ІТ в Україні показують, що обраний режим дозволив
НБУ досягти суттєвого уповільнення інфляції. Зокрема, з 43,3% у 2015 р. інфляція знизилася до 12,4% у
2016 р. (тобто відбулося досягнення зазначеного в Дорожній карті результату). Проте вже у 2017 році інфляція складала 13,7%, що перевищило запланований показник на 3,7 в.п. Інформація, наведена в таблиці 1, показує, що і 2018 році реальний показник інфляції має тенденцію до перевищення встановленого
НБУ таргету, адже за 7 місяців поточного року інфляція вже склала 8,9%. Нагадаємо, що в Державний
бюджет 2018 року закладено інфляцію на рівні 9%, що яскраво ілюструє брак координації в діях уряду та
НБУ і це неприпустимо під час реалізації режиму ІТ.
Ефективність ІТ обумовлюється необхідністю створення відповідних економічних, правових, інституційних, соціальних та інших умов, без яких неможлива реалізація будь-якого режиму таргетування. До
таких умов належать:
– збалансованість державних фінансів;
– прозорість ціноутворення на внутрішньому ринку і забезпечення повної лібералізації цін;
– інституційна незалежність центрального банку; відсутність будь-якого бюджетного чи політичного
тиску на нього, що увійшов би у протиріччя з цільовими орієнтирами інфляції; координація діяльності
уряду і монетарної влади;
– використання широкого спектра інформації і методів моделювання та прогнозування рівня та динаміки інфляції;
– мінімальний рівень доларизації економіки;
– розвиненість ринку капіталів, надійність банківської системи та стійкість фінансово-кредитної системи в цілому.
Вітчизняна практика показує, що половини з цих умов ще, на жаль, не створено. Державні фінанси
не є збалансованими, рівень доларизації високий, ринок капіталів не розвинений, а фінансово-кредитна
система не є стійкою.
Також необхідно наголосити на тому, що унеможливлення досягнути встановлених таргетів обумовлюється характером інфляції в Україні. З теорії грошей відомо, що інфляція має не тільки монетарні, а
ще й немонетарні джерела. Щодо України, то на сучасному етапі економічного розвитку переважають
немонетарні джерела, що пов’язані з постійним підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги,
сезонними коливаннями цін на продовольчі та промислові товари; динамікою цін на пальне та інші товари. Тому на ці джерела інфляції НБУ не може впливати. В зону його впливу входять джерела монетарної
інфляції, а саме: регулювання пропозиції грошей, динаміка обмінного курсу гривні, регулювання відсоткової ставки. Отже, НБУ може суттєво впливати на базову інфляцію (монетарну), що він і робить протягом реалізації режиму ІТ, але цього недостатньо, щоб досягти запланованих у Дорожній карті орієнтирів інфляції на 2017–2018 рр. Скептично можна оцінити і показник інфляції у 2019 році на рівні 5–6%,
оскільки важко передбачити у наступному році динаміку цін на зовнішніх ринках на сировинну продукцію і волатильність обмінного курсу гривні, який суттєво впливає на формування цін всередині країни.
Деякі експерти вважають, що в країнах, економіка яких розвивається і трансформується, помірна інфляція сприяє швидкому розвитку економіки і в приклад наводиться Туреччина, у якій інфляція при ІТ
складала 15,37%, а ВВП протягом 2002–2007 р.р. у середньому зростав на 7,6%. Водночас дослідження
Г.Хесса і Ч.Морріса показали, що навіть незначне прискорення темпів зростання цін здійснює негативний вплив на економічне зростання незалежно від стану економіки [8]. Акцент здійснюється на тому, що
помірна інфляція має всі ті самі негативні наслідки, що і висока. Серед них три основних:
по-перше, зі зростанням інфляції збільшується її волатильність. Невизначеність подальшої динаміки
інфляції пов’язана з витратами економіки, оскільки веде до підвищення процентних ставок (які враховують не тільки інфляцію, а ще й премію за ризик), що позначається на економічній активності і рівні
добробуту населення. Нагадаємо, що завдяки інфляції у 13,7% у 2017 році і підвищенні її рівня у 2018
році НБУ підняв облікову ставку з 14,5% до 17,5% відповідно;
по-друге, зі зростанням інфляції підвищується волатильність показників економічного зростання. Це
обмежує можливості ефективного функціонування економіки. Якщо темпи економічного зростання є
нижчими свого потенційного рівня, то частина виробничих потужностей і трудових ресурсів знижує
рівень життя громадян і останні шукають кращого життя за межами країни;
по-третє, за помірної (двозначної) інфляції зберігається велика волатильність відносних цін. В умовах ринкової економіки вони слугують основним індикатором, який регулює виробництво і споживання.
Якщо система цін функціонує адекватним чином і визначається фундаментальними показниками попиту
і пропозиції, то в економіці виробляється оптимальна кількість товарів і послуг. Деякий ступінь гнучкості притаманна і необхідна цінам. Проте, якщо волатильність цін стає надмірною і самі ціни підпадають
під сторонній вплив чинників, то сигнали викривлюються, що веде до прийняття неправильних рішень,
які не відповідають фундаментальним ринковим умовам і потребам економіки. Отже, для ефективного
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функціонування вітчизняної економіки необхідно знижувати інфляцію, на що спрямований режим ІТ в
Україні.
Висновки. Реалізація режиму ІТ в Україні на своєму шляху стикається з певними труднощами, які
потребують усунення. На наш погляд, підхід до управління інфляцією повинен бути націлений на комбінацію політик («policy mix») – поєднання монетарної і фіскальної політик.
На першому місці за ступенем управління інфляцією повинна знаходитися тарифна політика уряду
країни. Її координацію з НБУ повинна виконувати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідно до цільового орієнтиру
інфляції необхідно здійснювати розрахунки допустимого підвищення тарифів у газовій галузі, тарифів
на послуги електроенергетики та сфери житлово-комунальних послуг. Тарифне регулювання має носити
підпорядкований характер щодо цільового орієнтиру інфляції.
За ступенем впливу на інфляцію виокремлюють фіскальну політику. Державний бюджет у сучасних
умовах здійснює вагомий внесок у реалізацію цілей зниження інфляції. Цілі і завдання фіскальної політики повинні враховувати орієнтири монетарної політики. Зокрема, Державний бюджет на рік і середньостроковий період необхідно розробляти після того, як НБУ оцінить свої можливості з управління
інфляцією і підготує прогнози монетарної програми (Основні засади грошово-кредитної політики).
На третьому місці з впливу на інфляцію знаходиться сама монетарна політика. НБУ має можливості регулювання базової інфляції, тобто довгострокової динаміки рівня цін, яка не залежить від кон’юнктурних
чинників. Частина інфляційного процесу, що знаходиться під контролем грошової влади, має відповідні
характеристики, серед яких виокремлюється низька волатильність і стійкість. Базова інфляція може слугувати надійнішою основою для розробки прогнозів майбутньої інфляції й оцінки інфляційної політики
НБУ. Таким чином, говорячи про управління інфляцією збоку НБУ, необхідно мати на увазі, що він не
в змозі повністю контролювати інфляційний процес, враховуючи сезонні і непередбачувані коливання.
Його сфера обмежується базовою інфляцією.
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СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті розкрито особливості середньострокового бюджетного планування в Україні. Проаналізовано перший етап 2010 року впровадження цього процесу. Визначено основні недоліки та характерні риси, серед яких недосконалість бюджетного прогнозування, що призводить до суттєвого відхилення фактичних і планових показників, а як наслідок не дотримання запланованих показників доходів бюджету щодо обсягу витрат. Детально
проаналізовано сучасний етап середньострокового бюджетного планування, який реалізується під час проведення
бюджетних реформ. Визначено фактори, які зумовили складність упровадження цього процесу. У 2017 році прийняття низки законодавчих документів, на перший погляд пожвавили цей процес, проте не відбулося прийняття
найважливішого проекту закону щодо внесення змін до Бюджетного кодексу. Результатом дослідження є визначення основних характерних ознак процесу середньострокового бюджетного планування в Україні.
Ключові слова: середньострокового бюджетного планування, бюджетна резолюція, середньострокове управління державними фінансами.
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СРЕДНЕСРОЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УКРАИНЕ
В статье раскрыты особенности среднесрочного бюджетного планирования в Украине. Проанализированы
первый этап 2010 внедрения этого процесса. Определены основные недостатки и характерные черты, среди которых несовершенство бюджетного прогнозирования, что приводит к существенному отклонения фактических и
плановых показателей, а как следствие несоблюдения запланированных показателей доходов бюджета по объему
затрат. Подробно проанализировано современный этап среднесрочного бюджетного планирования, который реализуется в ходе проведения бюджетных реформ. Определено, факторы, которые обусловили сложность внедрения
этого процесса. В 2017 году принятие ряда законодательных документов, на первый взгляд оживили этот процесс,
однако не состоялось принятие важнейшего проекта закона, о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Результатом исследования является определение основных отличительных признаков процесса среднесрочного бюджетного планирования в Украине.
Ключевые слова: среднесрочного бюджетного планирования, бюджетная резолюция, среднесрочное управления государственными финансами.
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MEDIUM-TERM BUDGET PLANNING IN UKRAINE
The article reveals peculiarities of medium-term budget planning in Ukraine. The author analyzes the first stage of this
process implementation which started in 2010. The main disadvantages and features are identified, including the imperfection of budget forecasting, which leads to a significant deviation of the actual and planned indicators, and as a consequence
to the non-compliance with the planned budget revenue figures regarding the amount of expenditures. Also, the author
analyzes in detail the current stage of medium-term budget planning, which is being implemented in the course of budget
reforms. The factors which caused the complexity of this process implementation are determined as well. In 2017 the adoption of a number of legislative documents, at first glance, revived this process, but the adoption of the most important draft
law on amendments to the Budget Code didn’t take place. The aim of the study is to determine the main characteristics of the
medium-term budget planning process in Ukraine. Ukraine is currently in the early stages of medium-term budget planning
implementing (MTBP). In comparison with other European Union countries, based on their methodology for assessing the
system of the MTBP, the implementation of the Budget Resolution for 2018-2020 can be estimated only at 0.23 from a maximum of 1.0. This means that the budget process in Ukraine, as well as the filling and quality of the budget resolution, meet
the European criteria for qualitative medium-term planning by only 23%, which is the main characteristic of the domestic
MTBP.
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The second characteristic is that only about 65% of the general government sector expenditures undergo the mediumterm budget planning, while in most EU countries this figure is over 90%. Third, the medium-term budgetary strategy foresees a very wide range of priority tasks for budget policy, but most of them are not quantified.
For successful further implementation of the MTBP, it is necessary that the budget strategy is developed on the basis of
sectoral development programs. They should have clear qualitative and quantitative performance parameters, as well as a
financial justification stating the sources of funding. Under the condition of of the MTBP improvement each stakeholder of
this process will have its own benefits, albeit with risks.
Key words: medium-term budget planning, budget resolution, medium-term management of public finances.

Постановка проблеми. Однією із найважливіших складових фінансової політики в країні є бюджетно-податкова політика. Саме ця складова має забезпечувати збалансований соціально-економічний розвиток як країни, так і її адміністративно-територіальних одиниць. Дисбаланси, які виникають у процесі
виконання Державного та місцевих бюджетів України, є твердженням того, що в бюджетному плануванні
та прогнозуванні є значна низка недоліків і суперечностей. Запровадження середньострокового бюджетного планування є досить складним процесом, який впливає на обґрунтованість бюджетно-податкової
політики як вагомого інструменту збалансування соціально-економічного розвитку країни та її територіальних утворень.
Попри те, що окремі елементи середньострокового бюджетного планування були впровадженні в
Україні у 2010 році, відчутних результатів для бюджетного процесу це не принесло. До 2017 року процес бюджетування залишався інерційним, а ресурсів для втілення задекларованих в урядових програмах
реформ не вистачало.
Сьогодні ядро проблеми планування бюджету перебуває у двох площинах: перша з яких – це якість
середньострокового бюджетного планування; друга – це прогнозування, а саме система об’єктивних прогнозів економічної динаміки та параметрів бюджету, на основі яких має будуватися план.
Модель середньострокового бюджетного планування має передбачати посилення зв’язку між стратегічним і бюджетним плануванням, між пріоритетами держави та ресурсними можливостями бюджету,
підвищення ефективності і результативності бюджетних витрат.
Упровадження середньострокового бюджетного планування в Україні на сьогодні має неоднозначні
характеристики. Цей процес більше нагадує чергову спробу у вдосконаленні бюджетного планування,
ніж законодавчу та політичну підтримку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вдосконалення бюджетного планування, впровадження нових форм і методів, досліджувало багато як зарубіжних, так і вітчизняних науковців.
Серед значущих досліджень зарубіжних учених у сфері управління бюджетними видатками в демократичному суспільстві, використання інноваційних інструментів у процесі реалізації фіскальної
політики через фіскальні органи управління можна назвати праці Дж. Бьюкенена [4], С. Бьорета [3],
Дж. Стігліца [20].
У вітчизняній науковій літературі також присвячено велика кількість досліджень. Як інструмент підвищення ефективності бюджетної політики середньострокове бюджетне планування розглядає у своїх
працях С. Л. Лондар [13]. І. Я. Чугунов досліджує довгострокову бюджетну стратегію в системі економічної циклічності, зокрема розкриваючи її переваги [21]. Т. М. Боголіб у своїх працях середньострокове
бюджетне планування розкриває як бюджетний механізм стимулювання економічної активності в Україні, наголошуючи на значенні середньострокового бюджетного планування для успішного соціально-економічного розвитку України [1]. На першому етапі впровадження середньострокового бюджетного планування І. В. Запатріна приділяє увагу удосконаленню програмно-цільового методу бюджетування [7].
Які ознаки і характеристики має на сьогодні середньострокове бюджетне планування в Україні залишається вкрай актуальним і потребує дослідження.
Метою нашого дослідження є визначення особливостей і характеристик середньострокового бюджетного планування в Україні. Основними завданнями, які будуть розкриті у статті є: аналіз упровадження середньострокового бюджетного планування у 2010–2012 рр.; визначення особливостей на
сучасному етапі нової спроби запровадити цей процес у бюджетному плануванні; виокремлення характеристик середньострокового бюджетного планування; визначення власних переваг і ризиків учасників
середньострокового бюджетного планування.
Виклад основного матеріалу. В Україні відбувається чергова спроба впровадження середньострокового бюджетного планування. В чому полягає сутність цього процесу?
Середньострокове бюджетне планування (СБП) – це підхід до планування й управління державними
фінансами, який розширяє горизонт для формування бюджетної політики на три-п’ять років і дозволяє
планувати та прогнозувати бюджетні доходи та видатки, необхідні для реалізації стратегічних цілей бюджетної політики держави в середньостроковій перспективі [5].
В Україні, згідно з чинною редакцією оновленого у 2010 році Бюджетного кодексу, розпочато було
впровадження середньострокового бюджетного планування. Ст. 21 Бюджетного кодексу передбачала
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складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. Законодавчо було визначено, що Міністерство фінансів України за участі центрального органу виконавчої влади, Національного
банку та головних розпорядників коштів державного бюджету складали прогноз Державного бюджету
на наступні за плановим два бюджетні періоди. Який подавався до Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України. Прогноз уточнювався на підставі прийнятого закону про
Державний бюджет і був схвалений Кабінетом Міністрів України до 1 квітня планового року. На прогнозі
Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди ґрунтувався прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, який складався та схвалювався за подібною процедурою. Показники проекту Державного (місцевого) бюджету України на бюджетний період,
що настає за плановим, ґрунтувалися на індикативних прогнозних показниках Державного (місцевого)
бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України на основі власних методик
проводили прогнозування доходів бюджету, це призводило до суттєвих розбіжностей, як і кожного року
сягали 40–50 млрд грн. При тому, що у 2010 р. в межах виконання проекту Модернізації державних
фінансів Міністерство фінансів отримало консультаційну допомогу в розробці методології планування
доходів бюджету, включаючи вдосконалення макромоделей для прогнозування індикаторів середньострокових доходів бюджету. Консультантами було розроблено Методологію прогнозування показників
доходів бюджету. Базуючись на зазначеній методології, було розроблено 11 методик, які були затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. №1646 «Про методики прогнозування
показників надходжень до бюджету». Однак аналізом Рахункової палати було встановлено, що з часу
затвердження зміни або доповнення до Наказу №1646 і затверджених ним методик, із метою приведення
їх у відповідність із діючим законодавством або з метою вдосконалення окремих положень, Мінфіном
не вносилися. Зокрема проведений аналіз методик прогнозування акцизного податку засвідчив, що вони
були застарілими і не враховували багатьох факторів, які безпосередньо впливали на обсяги надходжень.
Згідно зі ст. 15 проекту Закону України «Про державне стратегічне планування» протягом шести місяців із дня набуття чинності Закону було передбачено утворення Ради незалежних експертів для підвищення якості, обґрунтованості, прозорості та покращення суспільного сприйняття державної політики у
сфері стратегічного планування, надання фахової наукової оцінки положень політичних документів, які
впливають на розроблення документів стратегічного планування [15].
Хоча, як було зазначено на одній із наукових доповідей, перехід до середньострокового бюджетного
планування на виконання вимог Програми економічних реформ та нового Бюджетного кодексу згідно з
яким Уряд почав затверджувати трирічні бюджетні прогнози не приніс очікуваних позитивних результатів. Ці прогнози мали лише інформативну (або формальну) цінність і не здійснювали жодних обмежень
на процеси розподілу бюджетних коштів у наступних бюджетних періодах, оскільки були прийняті окремими постановами Кабінету Міністрів України, а не Верховною Радою. Тому у фактичних затверджених
показниках наступних бюджетних періодів мали суттєві відхилення від планових показників, які були
зазначенні в середньостроковому фінансовому плані (таблиця 1).
Таблиця 1
Порівняння прогнозних та фактичних затверджених показників Державного бюджету України
за 2012–2014 рр. відповідно до середньострокового прогнозування у 2011–2012 рр.
Показники,
млрд грн
Загальний обсяг доходів
Загальний обсяг видатків
Дефіцит

Загальний обсяг доходів
Загальний обсяг видатків
Дефіцит

2012 рік (прогноз 2011 р.)
Середньостроковий про- Затверджений план у ЗУ Абсолютне відхи«Про ДБ на 2012 рік»
лення, млрд грн
гноз на 2012–2013 рр.
300,9
374,0
73,1
261,3
413,6
152,3
36,9
38,8
1,9
2013 рік (прогноз 2011 р.)
Середньостроковий про- Затверджений план у ЗУ
Абсолютне відхи«Про ДБ на 2013 рік»
лення, млрд грн
гноз на 2012–2013 рр.
343,1
351,2
8,1
290
419,8
129,8
33,9
70,0
36,1
2013 рік (прогноз 2012 р.)
Середньостроковий прогноз на 2013–2014 рр.

Загальний обсяг доходів
Загальний обсяг видатків
Дефіцит
54

388,8
399,7
13,9

Відносне відхилення, %
24,29
58,29
5,15
Відносне відхилення, %
2,4
44,8
106,5

Затверджений план у ЗУ Абсолютне відхилен- Відносне від«Про ДБ на 2013 рік»
ня, млрд грн
хилення, %
351,2
419,8
70,0

-37,6
20,1
36,1

-9,7
5,0
56,1
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Продовження Таблиці 1
Середньостроковий прогноз на 2013-2014 рр.
Загальний обсяг доходів
Загальний обсяг видатків
Дефіцит

404,7
420,6
20,0

2014 рік (прогноз 2012 р.)
Абсолютне відхиЗатверджений план у ЗУ
лення,
«Про ДБ на 2014 рік»
млрд. грн.
395,3
-9,4
462,2
41,6
71,6
51,6

Відносне відхилення, %
-2,3
9,9
258,1

Розраховано автором на основі джерел [2; 8; 9; 10; 17].

Наступним недоліком у бюджетному плануванні було те, що в майбутніх бюджетних періодах розпорядники бюджетних коштів мали змогу обґрунтовувати нові показники бюджетних ресурсів, необхідні
їм для виконання функцій. Цим вони серйозно змінювали обсяги фінансування від прогнозних даних.
Середньострокове бюджетне прогнозування само по собі не вирішувало жодних економічних завдань.
Воно мало стати лише кроком до зaпровадження бюджетного планування, без якого неможливо забезпечити ефективну систему державного планування загалом. Варто відзначити, що середньострокове
бюджетування у багaтьох західних країнах ґрунтується на розробці бюджету у n-ому році на n+2-й чи
n+3-й роки. Інакше кажучи, у 2012 році розробляється та затверджується бюджет не на 2013 рік (він
уже затверджений у попередніх періодах), а на 2014 рік чи 2015 рік. Водночас ліміти головним розпорядникам, надані на середньострокову перспективу, надалі або взагалі не можуть переглядатися (наприклад, у Швеції), або можуть коригуватися у вкрай обмеженому діапазоні (в Aвстрії) з урахуванням зміни
макроекономічних показників. Завдяки середньостроковому прогнозуванню влада отримує можливість
забезпечити спокійне і своєчасне прийняття бюджету з урахуванням поточного стану і мaйбутніх потреб
і, головне, радикально знизити політизацію бюджетного процесу. На жаль в Україні протягом останніх 18
років жодного разу не було прийнято Закон України Про Державний бюджет до 1 грудня року що передує
плановому, а також цей процес завжди носив характер «політичної істерії» [6].
Відхилення планових та фактичних показників за доходами, видатками та дефіцитом, як це відображено у таблиці 1, у більшості випадків мали значення від 20–250% і вище. Як індикатор для порівняння точності прогнозів у зарубіжній методиці застосовується стандартне відхилення похибки прогнозу
(SDE). Як видно з даних таблиці 2, найвищою точністю характеризувалися у 1995–2009 рр. прогнози
податкових надходжень у Сполученому Королівстві, Австрії, Бельгії та Франції. Водночас прогнози податкових надходжень США, Японії та Ірландії мали найбільші відхилення, але жодне відхилення у цих
країнах не перевищувало 11%, тоді як в Україні відхилення сягали у 2, а іноді в 10 разів вище.

Таким чином, перша спроба впровадження середньострокового бюджетного планування була не зовсім вдалою. Також її вдосконаленню та послідовності дій із боку Уряду та Верховної Ради завадили
події кінця 2013 року та початку 2014 року.
Вперше у серпні 2015 року спробою для 2016–2020 рр., і надалі повноцінно для 2017 р. і для 2018 р.
почали складатися на середньострокову перспективу Основні засади грошово-кредитної політики. Проте
вітчизняну економіку наразі навіть за найбільш універсальними методиками Міжнародного валютного
фонду (МВФ) досить складно прогнозувати. Гібридна війна з 2014 року і до сьогодні створює значні
проблеми у точності проведеного прогнозування і виконання всіх поставлених завдань, які декларуютьНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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ся в Бюджетній резолюції. Так, при зробленому прогнозі у 2009–2010 рр. відповідно на 2014–2015 рр.
очікувалось зростання ВВП на рівні +6,0 та +4,0 % відповідно. В подальшому прогнози, які що півроку
погіршувались і фактично ВВП впав на –6,6% та –9,8 % відповідно. Інфляція по факту сягнула рекордних
24,9 та 43,3%, замість прогнозу 5%. Внаслідок цих явищ, доходи Державного бюджету зросли за рахунок
девальвації, а не помірного росту ВВП та незначної інфляції. Основним джерелом поповнення доходів
бюджету стали непрямі податки на споживання та законодавче розширення бази оподаткування. В цей
період також значно зростає обсяг державного боргу. Лише в період відновлення економіки в 2016–2017
рр. на тлі військового конфлікту фактичні значення росту ВВП перевищували прогнозні (у 2016 р. +2,4%
при прогнозі +2,3% та 2017 р. + 2,5% при прогнозі + 2,0%) [14].
2017 року ухвалено Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки, яка містить всю процедуру і складові елементи середньострокового бюджетного планування.
Як зазначено на сайті Кабінету Міністрів України, «Середньострокове бюджетне планування – це
один з пріоритетів роботи Уряду та Мінфіну, що було також передбачено Коаліційною угодою, Середньостроковим планом дій Уряду до 2020 року, Меморандумом з МВФ та Стратегією реформування системи
управління державними фінансами на 2017–2020 роки» [14].
Кабінетом Міністрів України 14 червня було затверджено середньострокову Бюджетну резолюцію на
2018–2020 роки. В резолюції було задекларовано основні прогнозні показники зростання економіки на
3%, 3,6% і 4% відповідно. Також резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту державного бюджету з 3% до 2% до ВВП, державного боргу з 66,8% до 55% до ВВП. При цьому цей документ базується
на умови виконання у повному обсязі програми кредитування Міжнародного валютного фонду [12].
У якості пілотного проекту перехід до трирічного бюджетного планування було розпочато в 2017
році, задля чого було також внесено зміни до Бюджетного кодексу. В результаті, Мінфін держбюджет на
2018 рік вже розробив на основі середньострокової бюджетної резолюції, яка є ключовим елементом середньострокового бюджетного планування. Що стало передумовою запровадження середньострокового
бюджетного планування на постійному рівні.
Лише у червні 2017 року Уряд уперше подав Бюджетну декларацію, яка була орієнована на середньострокову перспективу. Цим уряд продемонстрував своє прагнення до більш ефективного впровадження
системи середньострокового бюджетного планування на період 2018–2020 рр.
Проте, аналізуючи цільові показники бюджетної політики України на 2018 рік, під час розробки проекту бюджету на 2018 рік було враховано на 60%, що відображено в таблиці 3.
Таблиця 3
Цільові кількісні показники завдань бюджетної політики України на 2018 рік
Завдання бюджетної
політики
Частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет не вище показника, затвердженого на 2017 рік, % ВВП
Граничний обсяг дефіциту
державного бюджету, % ВВП

2017 рік

Цільовий показник на 2018 рік

Останній
план

Бюджетна
декларація

Проект бюджету
на 2018 рік

37,0%

36,8%

Дотримано

2,4%

2,4%

Дотримано

37,0%
2,7%

Коментар

6,8% дефіциту Переважно шляхом 12,5% дефіциту
Кількісний парафінансується
здійснення внуфінансується із
метр сформульоіз внутрішніх трішніх запозичень внутрішніх запо- ваний недостатньо
запозичень
(більше 50%)
зичень
чітко, не дотримано
Не більше ніж 62%
Рівень граничного обсягу державного
61,5% ВВП
Дотримано
64,1%
ВВП
боргу
Не більше ніж 22%
Рівень граничного обсягу гарантованого
23%
Не дотримано
20,4%
ВВП
державою боргу
3% доходів загаль«Стеля» надання державних гарантій
4,13%
ного фонду дер2,95%
Дотримано
для самоокупних інвестиційних проектів
жавного бюджету
Рівень мінімальної заробітної плати (з 1
3200 грн/міс
3723 грн/міс
3723 грн/міс
Дотримано
січня)
Посадовий оклад працівника I тарифно1600 грн/міс
1762 грн/міс
1762 грн/міс
Дотримано
го розряду Єдиної тарифної сітки
Прожитковий мінімум на одну особу (з
1544-1700 грн/
1700-1853 грн/міс 1700-1853 грн/міс
Дотримано
січня – з грудня)
міс
Загальний обсяг державних капітальних
1,65 млрд грн
1,7 млрд грн
1,5 млрд грн
Не дотримано
вкладень на державні інвестпроекти
Джерела фінансування дефіциту державного бюджету переважно шляхом
здійснення внутрішніх запозичень
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Продовження Таблиці 3
Використання позик для реалізації
інвестиційних проектів, що залучаються
державою від іноземних держав, банків і
міжнародних фінансових організацій для
реалізації інвестиційних проектів

-

17 млрд грн

17 млрд грн

Дотримано

На 2018 індексаНе дотримано.
ція не запланоВідсутня
Не уточнено, за
вана, на 2019індексація.
Не менше ніж 50%
Проведення щорічної індексації пенсій
який період роз2020 індексація
У кінці року
росту заробітної
з урахуванням фінансових можливостей
раховуються ріст
приймається на
проведене
плати та 50%
солідарної системи
заробітної плати та
законодавчому
«осучаснення»
інфляції
інфляція
рівні на відповідпенсій.
ний рік.
Гранти Президента України
Гранти Презимолодим діГрантове фінансування закладів культуячам мистецтва
дента Украри та творчих проектів у сукупному обдля створення і
їни – 0,01%
20% всіх видатків
сязі видатків на культуру, % від бюджету від бюджету
Не дотримано
реалізації творчих
на культуру
на культуру
проектів – 0,1%
на культуру.
від бюджету на
Інших грантів
культуру. Інших
не вказано.
грантів не вказано.

У лютому 2018 року було розроблено і подано на розгляд до Верховної Ради України «Проект Закону
про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування). Відповідно до цього документа в частині середньострокового
бюджетного планування було передбачено низку новацій. Зокрема:
– впровадження розробки основних напрямів бюджетної політики (Бюджетної резолюції) на три роки,
тобто середньостроковий період;
– заходи, які пов’язані з оновленням бюджетного календаря;
– узгодження бюджетного та стратегічного планування;
– розширення бюджетних правил.
Водночас, згідно із вищезазначеного законопроекту, на рівні місцевих бюджетів запроваджують трирічні місцеві фінансові плани як інструменти середньострокового бюджетного планування. Окрім положень, які згідно зі ст. 33 Бюджетного кодексу щорічно визначались в Основних напрямах бюджетної
політики (зокрема: обсяги ВВП, державного та гарантованого боргу, індекс інфляції, рівень дефіциту
бюджету та ін.), Бюджетна декларація буде також містити наступну інформацію:
– сукупну стелю видатків та надання кредитів як максимально можливий обсяг бюджетних коштів,
який можна отримати за певних економічних умов;
– стелі для кожного головного розпорядника бюджетних коштів;
– оцінку фіскальних ризиків;
– цілі головних розпорядників і показники результату їх діяльності в межах визначених стель [16].
Згідно із запропонованими змінами, Бюджетна декларація визначатиме оптимальний розподіл між
галузями доступного у середньостроковій перспективі бюджетного ресурсу.
У законопроекті передбачається схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів не пізніше 1
червня. З метою забезпечення комплексного бачення розвитку економіки та бюджетної сфери, у законопроекті передбачено, макроекономічний прогноз і Бюджетна декларація мають схвалюватись Кабінетом
Міністрів одночасно.
У розробленому Мінфіном законопроекті також міститься інформація про запровадження нових бюджетних правил, серед яких:
– рівень дефіциту бюджету не може перевищувати 3% до ВВП;
– граничний дефіцит державного бюджету, який встановлюється законом про державний бюджет, не
може перевищувати дефіцит, який зазначений у Бюджетній декларації;
– граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3% доходів загального фонду
державного бюджету;
– визначаються також випадки уточнень стель видатків та надання кредитів із бюджету [16].
Законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для
запровадження середньострокового бюджетного планування) Верховною Радою не було прийнято, у висновку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 14 березня 2018 року зазначено велика
кількість зауважень та рекомендацій.
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Погоджуючись із висновками провідних фахівців Центру економічної стратегії, наголошуємо на тому,
що на сьогодні Україна перебуває на початковій стадії впровадження середньострокового бюджетного
планування (СБП). У порівнянні з іншими країнами Європейського Союзу, базуючись на їх методиці
оцінки системи СБП, впровадження Бюджетної резолюції на 2018–2020 рр. можна оцінити лише в 0,23
з максимального 1,0 балу. Це означає, що бюджетний процес в Україні, а також наповнення і якість
бюджетної резолюції лише на 23% відповідають європейським критеріям якісного середньострокового
планування, що є основною характеристикою вітчизняного СБП [19 ].
Другою характеристикою є те, що під середньострокове бюджетне планування потрапляє лише близько 65% видатків сектору загальнодержавного управління, тоді коли в більшості країн ЄС цей показник
складає понад 90%. Третьою – у середньостроковій бюджетній стратегії передбачено дуже широке коло
пріоритетних завдань бюджетної політики, проте більша частина їх не визначена кількісно.
Висновки. Підводячи підсумки особливостей середньострокового бюджетного планування в Україні
в різні етапи та характеристик яких цей процес набуває, варто вказати, що для успішного подальшого
впровадження СБП потрібно, щоб бюджетна стратегія була розроблена на базі галузевих програм розвитку, які повинні мати чіткі якісні і кількісні параметри виконання, а також фінансове обґрунтування із
зазначенням джерел фінансування. За умови вдосконалення СБП кожна із зацікавлених сторін цього процесу отримає власні вигоди, хоча і ризики. Так, Міністерство фінансів поліпшить якість управлінських
рішень, шляхом вироблення середньострокової податково-бюджетної політики. По-перше, цим Мінфін
захистить бюджет від вразливості популістської політики, проте зменшить її маневреність у короткостроковій перспективі. Кабінет Міністрів та Верховна Рада покращать системність реалізації соціальноекономічної політики з урахуванням галузевих програм розвитку. За умови вдосконалення СБП головні
розпорядники бюджетних коштів одержать порівняне гарантування наступності фінансування власних
програм з бюджету до їх завершення. Що надасть можливість планувати власну діяльність на середньострокову перспективу і покращить рівень надання суспільних послуг. Загалом за умови подальшого вдосконалення середньострокового бюджетного планування країна отримає значне підвищення рівня ефективності та результативності в системі управління державними фінансами, а як наслідок – пожвавлення
соціально-економічного розвитку держави.
Література:
1. Боголіб Т. М. Середньострокове бюджетне планування як бюджетний механізм стимулювання економічної активності в Україні. Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2011, issue 17-1, 185–189.
2. Висновки про виконання Державного бюджету України за 2012 рік. – Рахункова палата України. 2013.
63 с.
3. Bohret C. Entscheidungshilfen für die Regierung – Modelle, Instrumente, Problem. Opladen,1970. S. 69. Бьорет.
4. Buchanan J.M. Finance in Democratic Process. Fiscal Institutions and Individual Choice. Chapel Hill : The
University of North Carolina Press, 1967.
5 Brumby, J. et al., 2014. Beyond the annual budget: global experience with medium-term expenditure frameworks.
The World Bank.
6. Дем’янчук О. Економічна оцінка запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні.
Доповідь на Днях науки. URL: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2014/01-04-05 (Дата звернення : 11 серпня
2018 р.).
7. Запатріна І. В. Удосконалення програмно-цільового методу бюджетування. Наукові праці НДФІ. Вип. 4.
2007. С. 14–23.
8. Закон України Про Державний бюджет на 2012 рік. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012,
№ 34-35, ст. 414.
9. Закон України Про Державний бюджет на 2013 рік. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013,
№ 5-6, ст. 60.
10. Закон України Про Державний бюджет на 2014 рік. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014,
№ 9, ст. 93.
11. Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-III та «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р. № 1621-IV
20 Проект Закону про державне стратегічне планування № 9407 від 03.11.2011 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41685 (Дата звернення : 16 серпня 2018 р.).
12. Інформація Міністерства фінансів України про стан виконання плану заходів з виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році станом на
09.10.2015 року. URL: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?show (Дата звернення : 11 серпня
2018 р.).

58

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.

© О. І. Дем’янчук

ISSN 2311-5149
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

13. Лондар С. Л., Козоріз А. В. Середньострокове бюджетне планування як інструмент підвищення ефективності бюджетної політики. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб.
матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 25–26 жовтня 2012 року). К., 2012. С. 40–43.
14. Міністерство фінансів України. 2017. Стратегія реформування системи управління державними фінансами 2017-2021 рр. http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/PFM%20Strategy%20 presentation.pdf
15. Проект Закону України «Про державне стратегічне планування». Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України. – 05.12.2017. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e7b8af7a-7c03-4d5baaa5- (Дата звернення : 12 серпня 2018 р.)
16. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для
запровадження середньострокового бюджетного планування). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=63490 (Дата звернення : 12 серпня 2018 р.)
17. Прогноз Державного бюджету України на 2012-2013 роки. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc34?id=&pf3511=39205&pf35401=179663 (Дата звернення : 14 серпня 2018 р.)
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 318 Про схвалення Прогнозу Державного
бюджету України на 2013 і 2014 роки. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318-2012-п/page2 (Дата звернення : 02 серпня 2018 р.)
19. Середньострокове бюджетне планування в Україні. Аналітична записка Центр економічної стратегії.
Київ. 8 грудня 2017 р. URL: www.ces.org.ua (Дата звернення : 02 серпня 2018 р.)
21. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектору / Пер. з анг. – К. – Основи, 1998. – 854 с.
21. Чугунов І.Я. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності // Вісник КНТЕУ. –
2014. – № 5. – С. 64–77.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.

59

ISSN 2311-5149
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© Є. Є. Іонін, С. С. Лаврик

Іонін Є. Є., Лаврик С. С. Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення
та попередження. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2018.
№ 10(38). С. 60–67.

Отримано: 31 серпня 2018 р.
Прорецензовано: 08 вересня 2018 р.
Прийнято до друку: 17 вересня 2018 р.

e-mail: e.ionin2008@gmail.com
s.s.lavryk@gmail.com

УДК: 336.74:336.76

DOI: 10.25264/2311-5149-2018-10(38)-60-67

JEL-класифікація: O17

Іонін Євген Євгенович,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту,
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Лаврик Сергій Сергійович,
аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса

СУЧАСНІ ТІНЬОВІ СХЕМИ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ:
ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
У статті розглянуто визначення поняття «конвертаційний центр» і «фіктивне підприємство». Проаналізовано динаміку кількості конвертаційних центів за останні роки, наведено приблизні збитки від їх діяльності. Встановлено важливу роль банків у тіньових схемах конвертцентрів. Запропоновано рішення попередження діяльності
банків у таких схемах. Висвітлено найбільш актуальні схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом із
застосуванням буферних підприємств, зовнішньоекономічних контрактів і кореспондентських рахунків. Досліджено сучасні схеми легалізації «брудних» грошей фізичними особами за допомогою електронних платіжних систем і
бірж криптовалюти. За результатами проведеного дослідження було запропоновано основні методи боротьби зі
схемами легалізації коштів, що отримані нелегально. Наведено використання інструменту банкрутства як захисного засобу конвертаційними центрами й обґрунтовано важливість модернізації служб фінансового моніторингу.
Ключові слова: тіньова економіка, конвертаційний центр, фіктивне підприємство, тіньова схема, відмивання
грошей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНЕВЫЕ СХЕМЫ КОНВЕРТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ:
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В статье рассмотрены определение понятия «конвертационный центр» и «фиктивное предприятие». Проанализирована динамика количества конвертационных центров за последние годы, приведены примерные убытки
от их деятельности. Установлена важная роль банков в теневых схемах конвертцентров. Предложены решения предупреждения деятельности банков в таких схемах. Освещены наиболее актуальные схемы легализации
средств, полученных преступным путем с применением буферных предприятий, внешнеэкономических контрактов
и корреспондентских счетов. Исследованы современные схемы легализации «грязных» денег физическими лицами
с помощью электронных платежных систем и бирж криптовалют. По результатам проведенного исследования
были предложены основные методы борьбы со схемами легализации средств, полученных нелегально. Представлено использование инструмента банкротства в качестве защитного средства конвертационными центрами и
обоснована важность модернизации служб финансового мониторинга.
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MODERN SHADOW SCHEMES OF THE CONVERSION CENTERS:
IDENTIFICATION AND PREVENTION
The article considers the definition of a «conversion center» and a «fictitious enterprise». The dynamics of the number of
conversion centers in recent years is analyzed, approximate losses from their activities are given. Acknowledgement of banks
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important role in the shadow schemes of conversion centers, made it possible to offer solutions to neutralize banks activities in
such schemes. Bank fines are considered in terms of shadow schemes non-disclosure, which implies the ineffectiveness of the
intra-bank system to prevent the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism. Special attention was paid to
the shadow channels, which in their schemes use transit pits, with detailed consideration of all stages and recommendations
for preventing the emergence of such schemes in the future. The article shows the most relevant schemes for legalizing funds
obtained by criminal ways with the use of buffer enterprises, foreign economic contracts and correspondent accounts. The
modern schemes of "dirty" money legalization by individuals with using electronic payment systems and the cryptocurrency
exchange are investigated. Despite the prohibition on certain electronic payment systems in Ukraine, it is concluded that they
are still actively used by Ukrainian citizens. It has also been established that significant shadow flows through these systems
arise due to low restrictions on anonymous calculations throughout the day, which to a large extent seems to us reveals the
fault of the electronic payment systems themselves. The results of the conducted research made it possible to propose the main
methods of fighting with schemes legalizing illegally acquired funds. Bankruptcy is shown as a protective tool for conversion
centers. The importance of financial monitoring services modernization is justified.
Key words: shadow economy, conversion center, fictitious companies, shadow scheme, money laundering.

Постановка проблеми. Сучасне українське законодавство у сфері фінансів усе ще залишає можливості для існування тіньових схем із використанням податкової мінімізації і найбільш розповсюдженими є ті, що формально не порушують законів – сірі, однак чималих збитків завдають підприємства, які
задіяні в ланках «конвертаційних центрів» або використовують схеми із фіктивністю підприємств. На
сьогодні ця проблема досягає загрозливих масштабів, реальні розміри якої було викрито лише після тотального переформатування найвищих ешелонів влади у 2014 р., що також було однією з причин масових
протестних акцій.
Фіктивні компанії є невід’ємною частиною майже всіх наявних методів відмивання коштів. Прогалини в законодавстві, корупція та недосконала система фінансового контролю є однією з причин можливості формування неіснуючого податкового кредиту та переводи значних сум у готівку із одночасною її
легалізацією, що водночас призводить значних збитків у державі й одночасним зростанням масштабів
тіньової економіки в Україні.
Не дивлячись на низьку частку фіктивного підприємництва в загальній структурі злочинів, створені
від такої діяльності збитки досягають величезних сум, що актуалізує питання вдосконалення механізмів
їх відстеження та методів боротьби з ними. Розтрати держмайна, умисне завищення цін, фіктивні тендери, зловживання службовим становищем – усе це є незамінним знаряддям шахраїв у маніпулюванні
фінансовими ресурсами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання боротьби з тіньовою економікою досліджували
такі видатні зарубіжні і вітчизняні вчені: В. Базилевич, З. Варналій, О. Ладюк, І. Мазур, Т. Ковальчук,
В. Мандибура, Ф. Шнайдер, Г. Абадінскі, Дж. Арвай, Д. Блейдс, П. Гутман. Однак лише деякі із них
порушують питання фіктивного підприємництва як вагомої ланки, через яку діють суб’єкти тіньової
економіки. Говорячи про боротьбу із конвертаційними центрами і фіктивними підприємствами, частіше
за все розглядають саме юридичний бік. У той час як економічні передумови і наслідки цього явища для
тіньової економіки й економіки держави загалом залишаються осторонь, окрему увагу щодо питання
конверт центрів приділили: В. Навроцький, О. Білоус, А. Римарчук, А. Волобуєв, І. Андрущенко.
Метою статті є дослідження «конвертаційних (конверсійних) центрів, які тісно пов’язані з «відмиванням» коштів і є невід’ємною частиною тіньової економіки з наступним аналізом тіньових схем, за
якими вони працюють для з’ясування методу їх роботи та слабких місць із подальшими рекомендаціями
щодо попередження виникнення таких структур.
Виклад основного матеріалу. Попри велику кількість наукових робіт, досі не має єдиного точного
визначення поняття «конвертаційний центр». У своєму дослідженні О. П. Білоус наголошує на тому, що
правильно використовувати все ж «конверсійний центр» [1], з чим ми погоджуємося. Проте в широкій
практиці, зокрема державними службами, як, наприклад, Державна фіскальна служба України (ДФСУ),
використовують поняття «конвертаційний центр» і «конвертація», зважаючи на це, будемо вважити ці
два поняття тотожними.
У вузькому сенсі конвертаційний центр – це організація, яка займається операціями, або їх прикриттям, із незаконного конвертування коштів (відмивання грошей) і ухилення від оподатковування. У більш
широкому сенсі під конвертаційним центром мають на увазі мережу (ланцюг) організацій, підприємств,
фірм із єдиним центром, які займаються відмиванням грошей, формуванням податкового кредиту, незаконного відшкодування ПДВ із бюджету або переведенням готівки із використанням фіктивних підприємств та банків. У ланцюгу можуть працювати не тільки новостворені фірми «одноденки», але і відносно
старі – які працюють на ринку більше одного-двох років. Чим складніша мережа, із великою кількістю
конвертацій, перетворень товарів, послуг і коштів, і кількості розпаралелених зв’язків, тим більша ступінь приховування та складність розкриття системи. Конвертаційний центр для своєї діяльності отримує
прибуток у розмірі певного відсотка (за даними ДФСУ від 2% до 12% [2]) «відмитих» коштів, який може
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варіюватися, залежно від складності «конвертацій», ступеня необхідного нівелювання ризику від виявлення незаконного обігу коштів контролюючими організаціями та кінцевої суми прибутку.
Здебільшого конвертцентри реалізують свої тіньові схеми через фіктивні підприємства. Кримінальний кодекс України (ККУ) визначає фіктивне підприємництво (Ст. 205) як «створення або придбання
суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або
здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона» [3]. Однак необхідно вказати на те, що Ст. 205 ККУ
не охоплює індивідуальну форму фіктивного підприємництва, коли суб’єктом є приватний підприємець,
фізична особа без створення юридичної особи. Нерозривно пов’язуючи ці два поняття, оскільки фіктивне підприємництво неможливе без фіктивного підприємства, закон не визначає поняття «фіктивне
підприємство» окремо.
Наявні легальні інструменти часто використовують із метою злочинного збагачення завдяки створенню фіктивних компаній із нереальними посадовими особами в них, наприклад, безхатченки або навіть
померлі. В результаті здійснюються фіктивні фінансово-господарські операції, що призводить до фіктивізації колосальної частини реального сектора економіки та руйнації економічного базису України на
фоні незначних покарань за вчинене.
За даними колишнього Міністерства доходів і зборів України, кількість викритих «конвертаційних
центрів» склала: у 2009 р. – 225, 2010 – 172, 2011 – 119, 2012 – 80, 2013 – 59 [4] . І з цього може скластися
ілюзія про стійку тенденцію до зменшення чисельності таких злочинних об’єднань. Однак з урахуванням
отриманої із тих самих джерел інформації про те, що тільки в м. Києві в 2012 р. було виявлено 15 «конвертаційних центрів», а у 2013 – 16 [4], зазначене, на думку О. Білоус, свідчило лише про приховування
справжньої криміногенної обстановки та навмисне викривлення статистичних даних [5]. Висловлюють
думку щодо боротьби тільки з непідвласними владним особам конвертаційними центрами, а широке розкриття тіньових схем і структур, лише перерозподіл ринку тіньових послуг і боротьба з конкурентами
на цьому ринку. Про це побічно свідчить постійно зростаюче число таких центрів із майже незмінними
схемами.
Суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності стали основою для створення «конвертаційних
(конверсійних) центрів», обіг яких лише за перші 4 місяці 2018 р. склав 5 567 млн грн [6], що приблизно
1,2 млрд грн недонадходження до бюджету. За 2017 р. оперативними підрозділами ДФСУ припинено
протиправну діяльність 65 конвертаційних центрів, якими було проконвертовано 13,6 млрд грн, а збитки
від їх діяльності склали 2,5 млрд грн [7], що порівняно з 2018 р., під час збереження динаміки значно
менше.
На сьогодні проблему фіктивних підприємств майже не розглядають із економічного погляду, більшість наукових робіт присвячено саме юридичній стороні питання і прогалинам у законодавстві, що значною мірою правильно, оскільки, крім очевидно злочинних намірів, складний бюрократичний механізм
чи постійне змінення законодавства також спонукає до порушення закону і відходу в тінь. Утім, ми впевнені, що існування такої категорії як «фіктивне підприємництво» має потужні економічні передумови.
Складність ведення бізнесу в сучасних економічних умовах, збільшення податкового навантаження в
окремих позиціях, серед яких акцизний збір, який в умовах низької купівельної спроможності населення
веде більшою мірою не до збільшення надходжень до бюджету, а до збільшення контрабанди, тінізації
економіки та підробок на відповідних ринках, також недосконале адміністрування податків, інфляція
та коливання курсу валют – усе це, на нашу думку, є достатньою умовою для існування фіктивного підприємництва, яке використовують для ухилення від податків, а значить для ефективної боротьби з фіктивним підприємництвом і, як результат, з конвертаційними центрами, необхідно використовувати весь
наявний інструментарій із боку держави, а не лише юридичний. Одним із таких інструментів може були
застосування фінансових важелів економіки.
Для правильного і дієвого застосування таких інструментів необхідно проаналізувати, як саме проводять схему конвертації грошових коштів із виявленням її слабких місць.
Під час дослідження ми встановили, що одним із найбільших каналів тіньової економіки в розрізі конвертаційних центрів є схема із використанням кореспондентських рахунків. Для таких фірм саме незаконна конвертація є основним засобом отримання злочинного прибутку. Тому, насамперед, розглянемо схему
створення і використання такого конвертцентру в декілька етапів, на прикладі таблиці 1.
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Таблиця 1
Типова схема відмивання коштів у конвертаційних центрах
через кореспондентські рахунки в іноземних банках
Етап

І

ІІ
ІІІ
IV
V

Діяльність конвертаційного центру
За загубленими (викраденими) паспортами або за незначну винагороду в безхатченків, літніх людей або людей
у скрутному становищі реєструється фіктивна фірма. У «партнерському» комерційному банку за допомогою
цієї фіктивної фірми відкривають розрахунковий і валютний рахунки.
Частіше за все, фіктивні фірми реєструють в одній області, розрахункові рахунки відкривають у банківських
установах іншої області, накопичення коштів (зокрема, шляхом їх розкрадання) відбувається ще в ряді областей, а переказ коштів через кореспондентські рахунки відповідних банків – взагалі в іншому регіоні.
У банк пред’являють контракт з іноземною фірмою, фіктивну митну декларацію на ввезений в Україну товар.
Подають заяву на купівлю уповноваженим банком вільноконвертованої валюти на Українській міжбанківській
валютній біржі.
Куплену валюту перераховують за кордон на «свої» рахунки в іноземних банках за фіктивним експортним
контрактом.
Отриману валюту переводять у готівку та шляхом контрабанди ввозиться в Україну або залишають на валютних рахунках в українських банках.

Джерело: складено автором на основі [8].

Під час перевірок установ, які підозрюються у фіктивності перше, на що необхідно звернути увагу – це відсутність суб’єкта підприємництва за юридичною адресою та неможливість встановлення місцезнаходження адміністрації суб’єкта підприємництва (директора, головного бухгалтера), якщо фірма
підходить під такі ознаки, то з високою долею вірогідності вона є фіктивною [8].
Інколи можна виявити конвертаційний центр через його «буферне підприємство», тобто таке підприємство, що створено бути посередником/прикриттям між суб’єктом, що відмиває кошти і фіктивною
компанією (рис. 1). Здійснений аналіз показав, що така організація зазвичай відповідає всім нормам,
проходить усі види реєстрації та надає податкову звітність на регулярній основі. Однак діяльність такої компанії мінімальна, а отримання доходу лише документальне – нібито компанія здійснює послуги
(за рекламні, маркетингові послуги, інформаційно-довідкове забезпечення), для фіктивної компанії та
цільового суб’єкта, або є посередником, що постачає товари. Дослідження дають змогу говорити, що
конвертація через схожі до цієї схеми сягають загрозливих масштабів і робить цей тіньовий канал другим
за об’ємами. У разі підозри пособництва такого підприємства конверт центру необхідно, насамперед,
перевірити реальність виконаних угод і наданих послуг. «Тіньовий» дохід за таку діяльність коливається
від 2% до 4% від згоди. Такі підприємства акумулюють грошові кошти, що надходять від фіктивних підприємств і які необхідно легалізувати. Така схема дій дозволяє запобігти блокуванню коштів на рахунках
фіктивних підприємств.

Брудні гроші

Зарахування на р/р
фіктивної фірми
співробітниками
банку, що
знаходять у змові

Фіктивна фірма

Виведення

Суб’єкт, що
відмиває кошти

Відмивання коштів
через фіктивні
послуги буферного
підприємства

Чисті гроші

Буферне
підприємство

Рис. 1. Схема відмивання коштів через буферні підприємства
Джерело: складено автором.

Наступне зображення є схематичним відображення різновиду конвертцентру із використанням кореспондентських рахунків, подібно до вказаного в таблиці 1. Іноді грошові кошти, що надходять на адресу
фіктивної фірми, зараховуються на розрахунковий рахунок (р/р) співробітниками банків, які знаходяться
у змові, лише безпосередньо перед «конвертацією» або взагалі переводять на кореспондентські рахунки
іноземних банків за фіктивними зовнішньоекономічними контрактами (рис. 2) [8].
Говорячи про банки в ланці конвертцентру, часто використовують близькі зв’язки зі службовими особами банку, а частіше за все, саме з керівниками філій або підрозділів, рідше з вищими керівниками
банку або власниками.
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Рис. 2. Схема відмивання коштів через кореспондентські рахунки іноземних банків
Джерело: складено автором.

З цього можна зробити висновок, якщо вищий менеджмент банку не знає про таку домовленість,
то під час внутрішньої перевірки є можливість викриття фіктивності клієнта й окремих осіб у банку,
що сприяли укладанню такої домовленості. Для ефективної внутрішньої перевірки банк повинен використовувати весь наявний сучасний методичний матеріал, це рекомендації FATF, BCBS, Європейських
організацій (AML-директива), що покликані підвищити безпеку банківських установ і рекомендації НБУ.
Ми вважаємо, що з боку НБУ інформація щодо перевірки клієнтів на наявність фінансових операцій
з ознаками фіктивності має носити не рекомендаційний характер, а в деяких випадках і примусовий. Надані критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності у листі НБУ від
26.05.2017 р. № 25-0008/37888 «Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності» [9] повинні активно
впроваджуватися в кожному українському банку. Особливу увагу слід приділяти пунктам: «Керівник належить до соціально вразливих верств населення або є особою, яка зареєстрована на непідконтрольній
Україні території», «Період існування клієнта», «Невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності».
Аналіз застосування до банків заходів впливу у вигляді штрафів указує на те, що не зважаючи на
щорічне вдосконалення заходів перевірки ризикових клієнтів, кількість випадків ризикової банківської
діяльності зростає. За 2017 р. було 9 випадків проведення клієнтами «схемних» операцій у особливо
великих обсягах, сумарна кількість штрафів сягнула 37,5 млн грн і 8 випадків не виявлення РЕР («політично значущі особи» (від англ. politically exposed persons) із сумою штрафів на 2,9 млн грн [10], що
свідчить про неефективність внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму.
Утім, здебільшого, якщо необхідно отримати готівку, то на рівні малого бізнесу використовують схеми без переведення у валюту або залучення додаткових інструментів банківської системи чи страхових
компаній, а шляхом використання послуг «нальщиків», коли фіктивна компанія переказує кошти на карту
фізичної особи, а та за якомога швидший термін знімає їх і передає замовнику за винагороду у певний
відсоток. Особа, на яку оформлена банківська карта й особа, що знімає кошти – це завжди різні люди,
оскільки банківські карти купують на чорному ринку (так звані «дропкарти»), і саме через це протидіяти
злочинцям вкрай важко. Нерідко кошти знімають навіть у касах банків під час співпраці співробітників
банку, що знаходяться у змові з фіктивним підприємством. Спосіб також варто вважати найбільш розповсюдженим у разі відмивання невеликих доходів отриманих злочинним чи обманним шляхом, однак
водночас передують дії із заплутування слідів походження коштів.
Наступну зазначену схему використовують переважно фізичні особи (рис. 3). Однак попередній аналіз показав, що цей напрям швидко розвивається. З кожним роком до тіньового каналу залучають усе
більшу кількість осіб, а розвиток комп’ютерних технологій дозволяє за найшвидший термін проводити
операції відмивання і подальшого переказу. На першому етапі відбувається переказ коштів на крипто-валютні біржі, серед яких: localbitcoins.com, binance.com, bitflip.cc, bitfinex.com, bittrex.com, yobit.io та інші,
де на «брудні» гроші купують одну з обраних вільноконвертованих криптовалют, за неї купують іншу
криптовалюту (наприклад, Bitcoin – Monero – Bitcoin), процес може повторюватись, залежно від об’єму
та походження брудних коштів, чим більше конвертацій, тим складніше відстежити походження таких
коштів. Наступний етап – кошти переводять або на згадану дропкарту із наступним їх зняттям у нашій
країні, або на іншу біржу для зберігання, чи навіть на одну з електронних платіжних систем (частіше за
все PayPal – американські банки або не відповідають на запити вітчизняних правоохоронців, або відповідь буває через довгий проміжок часу, 1–2 місяці).
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Рис. 3. Схема відмивання брудних грошей через електронні платіжні системи та біржі криптовалют
Джерело: складено автором.

Враховуючи зазначене, у широкому сенсі біржі також можна віднести до різновиду конвертцентрів,
незважаючи на те, що «відмив» відбується без відома власників біржі, вони повною мірою виконують
функції з відмивання брудних коштів, видаючи їх за дохід, отриманий від торгівлі валютою.
Незважаючи на офіційну заборону на державному рівні деяких російських електронних платіжних
систем, громадяни України їх усе одно активно використовують. На практиці блокування цих систем у
мережі Інтернет легко долається, а тому ми у своєму дослідженні розглядаємо ці платіжні системи, зокрема найбільш поширені WebMoney, QiWi, Yandex-гроші.
Для того, щоб завести кошти на біржу, часто (але не обов’язково) використовують електронні платіжні системи країн СНД у яких можна вести розрахунки не надаючи водночас особисті дані, частіше
за все достатньо електронної пошти чи номера мобільного телефону. Крім того, вказані нижче недоліки
характерні і суто українським платіжним системам, серед яких ГлобалМані, EasyPay й інші.
При достатній захищеності мережі важко встановити власника електронної скриньки, а сім-карту для
телефона в Україні можна придбати без документів, що засвідчують особу. На базових акаунтах (без підтвердження особи) таких платіжних систем стоять обмеження щодо максимальних сум переказів, однак
цю заборону легко долають шляхом розбиття суми на менші частини. Наприклад, у відомій системі QiWi,
яка хоча офіційно зареєстрована в Росії має популярність у всій СНД, максимальний розмір такого переказу – 15 тисяч рублів, тому суму в 50 або 100 тисяч можна розділити на 4 або 7 платежів.
На нашу думку, обхід такої заборони в електронних системах, що мають електронні гаманці, має
критичне значення, оскільки заборона розповсюджується лише на одну операцію і не діє на загальну
суму протягом одного дня (якщо це не зовсім великі суми понад 500 тисяч рублів, які відстежуються
системою), що, своєю чергою, не дає багато часу для розслідування злочинів, що пов’язані із такими
електронними платіжними системами. Ми вбачаємо в цьому злий намір із боку таких систем, які не
бажають втрачати додатковий дохід замість підвищення безпеки своєї системи і протидії відмиванню
брудних коштів.
Із чого можна зробити висновок, що електронні платіжні системи які мають у функціоналі електронні
гаманці, як вітчизняні так і ті, що мають специфіку роботи у країнах СНД, не мають достатнього рівня
захищеності від конвертації брудних грошей, на що державні контролюючі установи повинні звернути
увагу. Ми можемо надати рекомендації щодо посилення безпеки платіжних систем у частині обов’язкової
ідентифікації користувача перед розрахунковими операціями з метою унеможливлення анонімного процесу переказу коштів. Уважаємо, що таке рішення повинно лобіюватись із боку НБУ в Україні, та відповідними органами, які контролюють електронні платіжні системи в інших країнах. Оскільки на разі положення НБУ, яке регулює діяльність небанківських платіжних систем, і вимагає обов’язкової ідентифікації
платника стосується лише внутрішньодержавних платіжних систем, чим активно користуються системи,
що просувають себе як «міжнародні», то для клієнтів це значний плюс, тобто можливість прямого і анонімного переказу коштів між фізичними особами. Для контролюючих органів та держави – це створює
проблеми, тому що, з огляду на обмеження сум платежів готівкою, це дозволяє використовувати їх для
обслуговування тіньової економіки.
У разі якщо даний інструмент неможливо застосувати, то встановлення мінімально можливих сум
граничних розрахунків на день на анонімних рахунках також є перспективним кроком. На нашу думку,
існує потреба у внесенні змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» і в Податковий кодекс із метою формування правових засад протидії злочинам, спрямованим на легалізацію коштів через
такі юрисдикції або які можна прирівняти до офшорних.
Середньої складності конвертаційна схема була викрита в Київській області [6]. Дослідження показало, що її функціонування було ефективнішим щодо інших, а сумарний об’єм проконвертованих коштів
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.

65

ISSN 2311-5149
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© Є. Є. Іонін, С. С. Лаврик

сягнув 1 млрд. грн за 2 роки активної фази. Далі податковою міліцією були викриті схожі центри, які
працювали за аналогічною схемою. Для аналізу і виявлення слабких місць наведемо схему (рис. 4).
Ліва частина схеми є взаємодією між клієнтом і транзитною ямою, яка є мозком конвертаційного
центру. Клієнт (реально чинне підприємство) купує товар і перераховує кошти за нього на р/р транзитної
ями. Після переведення в готівку фіктивною фірмою, вона повертається до клієнта разом із документальним підтвердженням проведених операцій: договори, податкові та видаткові накладні або акти виконаних робіт на будь-який товар, роботи, послуги тощо – залежно від виду діяльності конкретної фіктивної
фірми. Такі фінансово-господарські операції є правомірними і проходять у податкових деклараціях на
додану вартість, які щомісяця подаються в органи ДФС. На отриману готівку клієнт купує тіньовий товар
чи послуги за значно меншою ціною, а дохід від продажу надходить на власний рахунок від замовника,
або таку готівку можуть використовувати для видачі заробітних плат у конвертах.
Готівка та документи на товар та послуги
Конвертація
коштів

Банк у змові

Клієнти:
ТОВ «Чисті гроші 1»
ТОВ «Чисті гроші 2»
ТОВ «Чисті гроші 3»

ТОВ «Фінансовопромислова група
«Конверт-буфер»
Транзитна яма

Готівка від гуртової торгівлі

Кошти на рахунок
Документи на придбання товару

Гуртова торгівля через
мережу власних торгових
об’єктів:
ТОВ «Торговець»
ПАТ «Завод «Відмив»

Кошти на розрахункові
рахунки

Рис. 4. Тіньова схема переведення коштів у готівку із використанням транзитних ям
Джерело: складено автором.

Права частина схеми дає нам зрозуміти як саме здійснюється трансфер у готівку. На відміну від описаних вище схем із прямим виводом у готівку з банківських рахунків, щоб не потрапити в поле зору фінансового моніторингу ця схема характерна використанням діючих фірм-гуртівень [11], фірм-імпортерів,
що спеціалізуються на торгівлі товарами, значна зміна цін на які не викликає підозр, що можна виокремити в окрему субсхему ухилення від сплати податків. Конвертцентр нібито купує товар у підприємств
гуртової торгівлі за значно заниженою від реальної ціною, а вони, своєю чергою, реалізують товари за
максимально можливу ціну у своїх торгових точках чи на ринку, а отриману готівку за реалізовану продукцію офіційно відображають у бухгалтерському та податковому обліку. У результаті такої роботи до
центру повертається сума, але вже готівкою разом із відповідними документами для податкової на придбання продукції за нижчою ціною, а «гуртівня» отримує дохід від завищеної ціни на товар. Більшість
дослідників зупиняються на тому, що такі схеми не можуть вільно існувати без відповідного втручання з
боку корумпованих співробітників ДФС, податкової міліції чи депутатів.
Після відпрацювання свого терміну організація декларує порожні графи у звітах, а фіктивні компанії
переходять на так званий «етап прийняття боргів», а їх діяльність по декларації не здійснюється. Транзитна яма, як і фіктивні компанії, змінює власника і переводить своїх клієнтів на нову організацію, крім
того – приймає на р/р у банку борги від реальних суб’єктів, які задекларували та сформували собі витрати і кредит за виписаними документами, однак не встигли перерахувати кошти, тобто конвертувати
їх у готівку. Таким чином, фірма готується до закриття або банкрутства, щоб забезпечити безпеку для
клієнтів із боку перевіряючих організацій [8].
Слід зупинити увагу на використанні інструменту банкрутства як захисного засобу конвертаційних
центрів – підприємство, що визнає себе банкрутом, варто перевіряти в розрізі причетності до фіктивних
підприємств і здійснених операцій на предмет їх фіктивності, а саме: купівля, продаж товарів, послуг
за значно вищими або нижчими цінами від ринкових на регулярній основі, за чим можна звернутися
до динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку Держстату, а раніше за даними Державної інспекції з
контролю за цінами щодо середньоринкових оптово-відпускних і роздрібних цін [12].
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Вищесказане також передбачає важливість адаптації Державної служби фінансового моніторингу на
відстеження руху коштів на щойно відкритих рахунках і запровадження критеріїв градації банківських
клієнтів щодо ризику участі в тіньових схемах спрямованих на легалізацію коштів, здобутих злочинним
шляхом, зокрема у складі конвертаційного центру.
Висновки. Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, що проблема конвертаційних центрів в Україні у
2018 р. постає як ніколи гостро. Держава отримує від їх діяльності значні збитки, а виявлення і знешкодження з боку ДФСУ проходить надто вільно і не в повному обсязі. Крім того, часто страждає підприємець, який не був причетний до діяльності пов’язаної із відмиванням коштів, що вимагає від нас надалі
покращувати методи боротьби з фіктивними компаніями у складі конвертцентрів. Аналіз тіньових схем
із відмивання коштів отриманих злочинним шляхом показав, що більшість із них неможлива без тісної
співучасті банку, а тому менеджмент банку і головного регулятора повинні звернути увагу на застосування в повному обсязі методології та кроків попередження ризиків, що пропонуються європейськими
партнерами та носити примусовий характер стосовно деяких категорій клієнтів. Проаналізовані новітні схеми відмивання грошей із використанням мережі Інтернет і бірж, зокрема бірж криптовалют, ми
вважаємо, що цей напрям тіньових схем швидко розвивається та невдовзі також може сягнути великих
масштабів, у зв’язку з чим необхідне подальше дослідження цього питання.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто зміни законодавчої бази фінансового забезпечення державних фондів соціального страхування в Україні. Показано, що основними джерелами фінансового забезпечення діяльності фондів соціального
страхування є обов’язкові внески роботодавців і застрахованих осіб, асигнування й інші кошти. Встановлено, що
структура доходів бюджету фондів соціального страхування залежить від виду їх діяльності та виду здійснюваного страхування. Розглянуто роль єдиного соціального внеску у формуванні дохідної частини бюджету фондів
соціального страхування в Україні. Акцентовано увагу на доцільності продовження реформування з метою покращення фінансового забезпечення фондів соціального страхування.
Ключові слова: соціальне страхування, фонди соціального страхування, єдиний соціальний внесок, фінансове
забезпечення.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены законодательные изменения относительно формирования источников финансового
обеспечения государственных фондов социального страхования в Украине. Показано, что основными источниками финансового обеспечения деятельности фондов социального страхования выступают обязательные взносы работодателей и застрахованных лиц, ассигнования и другие средства. Установлено, что структура доходов
бюджета фонда социального страхования зависит от вида их деятельности и вида осуществляемого страхования. Рассмотрена роль единого социального взноса в формировании доходной части бюджета фондов социального
страхования в Украине. Акцентировано внимание на целесообразности продолжения проведения реформы с целью
улучшения финансового обеспечения фондов социального страхования.
Ключевые слова: социальное страхование, фонды социального страхования, единый социальный взнос, финансовое обеспечение.
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FINANCIAL SUPPORT OF THE STATE SOCIAL INSURANCE FUNDS IN UKRAINE
At the current stage of Ukraine's development, the reform of social insurance funds is in progress, the search for the
most effective mechanisms for the financial resources formation, improvement of the flow of financial resources is carried
out etc. An important aspect of this process is the financial support of the state social insurance funds, which determines the
relevance of this study.
The aim and tasks: to examine the status of financial support for the state social insurance funds in Ukraine and to outline directions for its improvement in troublesome socio-economic conditions.
General scientific and specific methods were used in the process of research. In particular dialectic method, method of
scientific abstraction, analysis, generalization.
The needs to rise revenues and to improve the state of insurance funds functioning in Ukraine put a number of priority
issues in front of the reform of public social insurance system .
The article deals with the changes of legislative framework of financial support for state social insurance funds in
Ukraine. It is shown that the main sources of financial support of the social insurance funds activity are the obligatory contributions of employers and insured persons, allocations and other funds. It is determined that the structure of budget revenues of social insurance funds depends on the type of their activities and the type of insurance being carried out. The role
of a single social contribution in forming of the revenue part of the social insurance funds’ budget in Ukraine is considered.
It was established that financial support of the state social welfare funds functioning directly depends on the material
well-being of citizens. Namely, the lower the unemployment rate in the country, the greater number of working people will
be able to pay the single social contribution to the wage fund, and the level of minimum and average wages affects the insurance contributions to state target funds.
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Difficult socio-economic conditions of the state social insurance funds' functioning (significant growth of the consumer
price index, declining of official jobs, an increase in the official unemployment rate, significant amount of informal employment in the population, shadow revenues in the private sector) require further institutional reform in the country in order to
eliminate the negative factors and improve financial support of the social insurance funds functioning.
Key words: social insurance, social insurance funds, single social contribution, financial support.

Постановка проблеми. У кожній країні світу в загальній системі соціального захисту населення вагоме місце належить державному соціальному страхуванню, рівень розвитку якого свідчить про стан
економіки, зрілість ринкових відносин і є віддзеркаленням соціальної справедливості, солідарності і
стабільності в суспільстві. Кошти на його здійснення акумулюються у спеціальних фондах, які по суті
є страховиками в системі соціального страхування, адже їх діяльність спрямована на акумуляцію фінансових ресурсів і здійснення соціальних виплат застрахованій особі в разі настання певного страхового
випадку. На сучасному етапі розвитку України триває реформування фондів соціального страхування,
здійснюється пошук найефективніших механізмів формування фінансових ресурсів, удосконалення руху
фінансових потоків і підвищення ефективності їх використання. Важливим аспектом цього процесу є фінансове забезпечення діяльності державних фондів соціального страхування, що визначає актуальність
та обумовлює необхідність нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою дослідження різних аспектів формування та
використання коштів фондів державного соціального страхування займалися такі науковці: А. Вікнянська [1], Н. Дудченко [2], А. Кириченко [6], Л. Лисяк [8], В. Надрага [9], О. Насібова [10], С. Нечипоренко
[11], Н. Топішко [12], В. Тропіна, Д. Суховий [13] та інші. Автори акцентують увагу на проблематиці
зростання стабілізаційної ролі системи соціального захисту населення, формуванні системи соціального страхування загалом, розкривають теоретичні погляди на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в контексті мінімізації соціальних ризиків, функціонуванні окремих фондів державного соціального страхування, регулювання їх ресурсної бази. Водночас нестабільність соціально-економічних
процесів потребує більш глибокого науково-теоретичного дослідження шляхів покращення фінансового
забезпечення діяльності фондів державного соціального страхування в процесі реформування системи
соціального захисту.
Мета і завдання дослідження полягають у дослідженні стану фінансового забезпечення діяльності
фондів державного соціального страхування в Україні й окреслення напрямів його покращення у складних соціально-економічних умовах.
Виклад основного матеріалу. Побудова демократичного суспільства і забезпечення соціального
розвитку першочергово потребує соціальної захищеності його громадян. Згідно з Конституцією України, громадяни мають право на соціальний захист, що містить право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
Конституція України гарантує, що кожен громадян України має право на забезпечення достатнього
життєвого рівня, надання кваліфікованої медичної допомоги, пенсійного забезпечення, надання допомоги у випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством. Пенсії, інші види соціальних виплат і допомоги, що є основним джерелом існування, мають
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [7, ст. 46].
Розвиток і поглиблення ринкових відносин супроводжується зростанням соціальних ризиків, що потребує створення умов фінансового забезпечення державних соціальних гарантій для забезпечення потреб громадян, які внаслідок реалізації певних ризиків не можуть брати участі (постійно або тимчасово)
в процесі виробництва валового внутрішнього продукту. Тобто особливістю соціального страхування є
його зв’язок із трудовою діяльністю людини та нейтралізації / компенсації соціальних ризиків [9; 13]. Ці
обставини зумовлюють об’єктивну необхідність формування системи соціального страхування в країні
як джерела фінансування державних соціальних гарантій і забезпечення соціальної стабільності.
С. Нечипоренко, даючи визначення соціальному страхуванню, підкреслює, що воно є елементом
фінансової системи, а також складовою соціально-економічної політики держави, базується на економічних відносинах із перерозподілу валового внутрішнього продукту і передбачає фінансову допомогу
реципієнтам, що за певних життєвих обставин її потребують, яка виплачується із страхових фондів і
врегульовані нормативно-правовими актами [11]. Однак автор не підкреслює, що соціальне страхування
«передбачає функціонування системи, за якої страхові внески сплачуються до соціальних фондів, які
перерозподіляють їх безпосередньо між суб’єктами соціального захисту» [13]. На системному характері
соціального страхування акцентують увагу й інші дослідники [2; 12]. Відповідно система державних
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страхових фондів створена в нашій країні з метою забезпечення виконання положень Конституції України та для забезпечення різних видів соціального страхування в процесі розбудови соціально орієнтованої
держави.
Страхові фонди – некомерційні організації, які згідно зі Статутом проводять збір та акумуляцію страхових внесків, здійснюють фінансування передбачених виплат застрахованим особам і контролюють витрачання коштів.
Для належного забезпечення населення соціальним страхуванням в Україні за роки незалежності було
створено такі державні позабюджетні страхові фонди:
1. Пенсійний фонд України.
2. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України.
Донедавна діяльність кожного названого фонду залежновід виду здійснюваного страхування, чітко
регламентував окремий закон, зокрема: «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV); «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Закон України від 02.03.2000 № 1533-III); «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»(Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV).
Потреба у зміцненні доходів і покращенні діяльності державних страхових фондів зростає під дією
низки чинників. Затяжна рецесія економіки України, високий рівень інфляції, особливо у 2014–2015 рр.
(індекс споживчих цін відповідно становив 124,9% і 143,3%) спричинив до значного знецінення гривні,
зниження реальної заробітної плати, що суттєвого вплинуло на добробут населення та загострило соціальні ризики. Так, Н. Топішко підкреслює, що провідним чинником базової соціальної незахищеності
громадян є низькі доходи працюючого населення як результат несправедливого розподілу національного
доходу [12]. Серед вагомих чинників ускладнення діяльності фондів державного соціального страхування слід відзначити скорочення офіційних робочих місць, зростання офіційного рівня безробіття, значну
за обсягами неформальну занятість населення, тіньові доходи у приватному секторі економіки.
За таких умов першочерговими стали питання реформування системи державних фондів соціального
страхування та легалізації фонду заробітної плати, як основи забезпечення їх діяльності.
28 грудня 2014 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації
фонду оплати праці», яким у новій редакції викладено Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зокрема, цим законом визначено об’єднати Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, створивши натомість Фонд соціального страхування України. Метою об’єднання фондів була економія коштів на адміністративні витрати, яка, за розрахунками Міністерства соціальної політики, мала
становити 600 млн грн. 3 листопада 2015 року було прийнято Закон України № 736-VIII «Про внесення
змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення
діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації». З 1 серпня 2017 року Фонд соціального страхування України повною мірою розпочав виконання всіх завдань і функцій, визначених законом
[5]. Таким чином, у процесі розвитку українського суспільства відбувалися зміни інституційного середовища соціального захисту населення, що насамперед стосувалися вдосконалення законодавчої бази діяльності державних страхових фондів.
Повноцінна діяльність фондів соціального страхування неможлива без належного фінансового забезпечення, яке характеризує процес формування фінансових ресурсів доходної частини бюджету відповідного фонду, спрямованих на матеріальну захищеність застрахованих осіб задля забезпечення стабільності системи соціального страхування, віддзеркалюючи кількісну сторону фінансового механізму [1].
Фінансовий механізм соціального страхування – сукупність форм і методів, що регулюють формування,
розподіл і використання фінансових ресурсів державними страховими фондами й іншими інституціями,
що здійснюють надання послуг із соціального страхування з метою попередження соціальних ризиків і
соціального забезпечення населення в разі настання страхових випадків [6, с. 33].
Основними джерелами фінансового забезпечення діяльності державних фондів соціального страхування є обов’язкові внески роботодавців і застрахованих осіб, асигнування й інші кошти. Так, наприклад,
фінансове забезпечення діяльності Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюється завдяки власним надходженням і коштам Державного бюджету України (таблиця 1).
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Таблиця 1
Джерела фінансового забезпечення діяльності Пенсійного фонду України, млрд грн
Доходи бюджету ПФУ
Власні надходження, зокрема:
Сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Кошти Державного бюджету України
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань

2012
158,0

2013 2014 2015 2016
166,9 165,9 169,9 111,7

2017 2018*
158,9 213,5

154,0

162,6 159,5 165,4 107,1

154,3

208,3

64,5

83,2

75,8

94,8

142,6

133,5

139,3

0,08

0,06

0,07

0,08

0,07

0,00

-

0,08

0,08

0,07

0,01

0,00

0,00

-

*Планові показники.
Джерело: складено автором за [4].

Для формування доходів бюджету ПФУ через дії різних чинників недостатньо власних надходжень,
тому з Державного бюджету України здійснюються дотації, які за 2012–2016 рр. зросли більше як удвічі.
У 2017–2018 рр. розмір дотацій знизився, однак планові показники 2018 р. все ж перевищують фактичні
показники 2017 р. Причому, якщо частка власних надходжень у доходах ПФУ знизилася від 71% у 2012
р. до 64% у 2015 р., або на 7%, то у 2016 р. відбулося її різке зниження майже до 44% у загальній сумі доходів ПФУ, або на 20% порівняно з 2016 р. і на 27% порівняно з 2012 р., що спонукало Уряд до активного
реформування пенсійної системи.
Слід ураховувати, що стрімке зростання ролі бюджетних коштів у формуванні доходів бюджету ПФУ
та покритті його дефіциту може стати суттєвою причиною нестійкості бюджетної системи, адже спрямування значних обсягів бюджетних коштів на покриття дефіциту ПФУ збільшує видаткову частину державного бюджету, потребує підвищення доходів, акумуляція яких в умовах затяжної економічної рецесії
й існування значної тіньової складової в національній економіці є практично неможливою і призводить
до недофінансування інших бюджетних програм [8].
Інституційна реформа, впроваджена в країні, внесла певні зміни у фінансове забезпечення діяльності
фондів соціального страхування. Однак, реально ці зміни відбуваються доволі повільно. Так, у 2017–
2018 рр. частка власних надходжень удоходах ПФУ зросла до 54% і 61% відповідно, водночас ще не досягла навіть рівня, який був упродовж 2012–2015 рр.
Основним джерелом формування власних надходжень бюджету ПФУ є єдиний соціальний внесок
(ЄСВ). Згідно Постанови КМУ від 26 листопада 2014 р. № 675 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний соціальний внесок на сьогодні розподіляється у відсотковому значенні:
– 85,6215% – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи);
– 9,1472% – на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
– 5,2313% – на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
Розподіл коштів у абсолютному значенні впродовж 2012–2017 рр. представлено в таблиці 2.
Таблиця 2
Розподіл єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
між фондами соціального страхування, млрд грн
Розподіл ЄСВ
Пенсійному фонду України
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

2012
154,0

2013
162,6

2014 2015
159,5 165,4

2016
107,1

2017
154,3

9,1

9,5

6,2

5,7

8,3

10,01

9,7

10,1

9,1

8,0

8,1

6,1

6,4

6,4

6,6

6,9

16,82

Планові показники.
Надходження страхових коштів до Фонду соціального страхування України (у зв’язку з набуттям чинності постанови
Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 48 «Деякі питання розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»).
Джерело: складено автором за [3; 4].
1
2

Якщо бюджет ПФУ формується переважно за рахунок надходжень ЄСВ і дотацій із Державного бюджету України, то Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття та Фонд соціального страхування України фінансуються більш як на 90% за рахунок страхових
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надходжень. Фінансове забезпечення соціальних зобов’язань державних фондів соціального страхування
відбувається через механізм загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто видатки
на соціальний захист здійснюються із застосуванням страхового методу. Це обумовлено ризиковим характером ринкової економіки та необхідністю створення належних умов фінансування державних соціальних
гарантій. Існування подібних спеціалізованих соціальних інститутів та особливості їх функціонування
зменшують навантаження на державний бюджет і дають змогу збалансувати принципи індивідуальної
відповідальності громадянина і солідарності всіх членів суспільства при компенсації соціальних ризиків
[10]. Тобто держава, виконуючи соціальну функцію, є гарантом фінансової стійкості фондів соціального
страхування і реалізації програм обов’язкового соціального страхування.
Висновки. Отже, вагомим напрямом реформування системи соціального страхування має бути вдосконалення формування фінансових ресурсів державних соціальних фондів. Діяльність державних
страхових фондів в Україні залежно від виду здійснюваного страхування та регламентується Законами
України. Основними джерелами фінансового забезпечення діяльності фондів соціального страхування
є обов’язкові внески роботодавців і застрахованих осіб, асигнування й інші кошти. Структура доходів
бюджету фондів соціального страхування залежить від виду діяльності страхових фондів і залежності
від виду здійснюваного страхування. Суттєву роль у фінансовому забезпеченні діяльності державних
фондів соціального страхування відіграє єдиний соціальний внесок. Фінансове забезпечення діяльності
державних фондів соціального забезпечення напряму залежить від грошових доходів громадян. Тобто,
чим менший рівень безробіття в країні, тим більша кількість працюючого населення зможе сплачувати
єдиний соціальний внесок, який нараховується на фонд заробітної плати, а рівень мінімальної та середньої заробітної плати впливає на страхові відрахування до державних цільових фондів.
Необхідно і надалі здійснювати інституційну реформу щодо усунення негативних чинників і покращення фінансового забезпечення фондів соціального страхування. Перспективами подальших наукових
розвідок у цій сфері є поглиблене дослідження інституційного середовища системи соціального страхування в Україні.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано вплив реформ у банківському секторі на сучасному етапі. Подано характеристику
кредитного портфеля банківської системи України. Проаналізовано проект «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», дії якого спрямовані на роботу кредиторів і позичальників із відновлення кредитування в банківському секторі. Акцентовано увагу на необхідність зменшення вартості
кредитних ресурсів і важливість лібералізації вимог банків до потенційних позичальників для подальшого розвитку
кредитного ринку в країні.
Ключові слова: банк, кредит, облікова ставка, кредитний портфель, кредитор, позичальник, застава, іпотека.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье проанализировано влияние реформ в банковском секторе на современном этапе. Представлена характеристика кредитного портфеля банковской системы Украины. Проанализирован проект «Закона о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью возобновление кредитования», действия которого
направлены на работу кредиторов и заемщиков по восстановлению кредитования в банковском секторе. Акцентировано внимание на необходимость уменьшения стоимости кредитных ресурсов и важности либерализации
требований банков к потенциальным заемщикам для дальнейшего развития кредитного рынка в стране.
Ключевые слова: банк, кредит, учетная ставка, кредитный портфель, кредитор, заемщик, залог, ипотека.
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PROSPECTS OF CREDITING RESTORATION IN UKRAINE
In the article the author focuses on crediting as an important economic category in terms of society functioning. The
reproductive processes stimulation in the economy is allocated to a bank loans. Bank loans are the most common form of
lending to existing business entities and households. The analysis of reforms initiated by the NBU and their influence on
the current state of the banking sector in the country was carried out. The quantitative and qualitative characteristics of
Ukraine’s banking system loan portfolio were presented and analyzed. Attention is drawn to a certain contradiction in the
actions of the NBU - when during the period under study on the one hand, the central bank carries out measures aimed at
reducing interest rates, and, on the other - increases the level of the discount rate and gives banks the right to change the
interest rate during the term of the loan agreement. The author analyzed the draft Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Restoration of Crediting", which aims at the fostering of cooperation among creditors and
borrowers for the restoration of full-fledged lending in the banking sector. The bill suggests a series of complex changes in
a number of laws and regulations concerning the pledge, mortgage, notary, civil code. Important points of the bill are the
definition of the category "social debtor" and assertion on the liability for obligations. The analyzed draft law also regulates work with the heirs, mortgage, transfer of the mortgage ownership, a notary. Fundamental changes are envisaged in
the work of banks with state registries. Special attention is drawn to the need to reduce the cost of credit resources and to
the importance of liberalizing banks’ requirements to potential borrowers for further development of the credit market in
the country. The purpose of the law is to stimulate the restoration of the credit market objects and subjects сoperation. The
conclusion generally emphasizes Ukraine’s banking sector readiness to resume business entities and households crediting
in the country.
Key words: bank, loan, discount rate, loan portfolio, creditor, borrower, pledge, mortgage.

Постановка проблеми. Економіка країни зазнає вагомих утрат внаслідок економічних і політичних
криз, війни на сході країни. Результатом цих криз є обмеження і значне зменшення обсягів кредитування
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реального сектору економіки банками. Відновлення роботи банківського сектору – одна з актуальних і
складних проблем, які є на сьогодні. Важливу роль у стимулюванні економіки відводять саме банківському кредиту. Наразі відчувається створення оптимальних умов для відновлення кредитування в країні після тривалого падіння на фоні якості кредитного портфеля загалом. Такі умови дадуть змогу організувати
взаємні відносини суб’єктів кредитування для подальшого становлення і розвитку економіки країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно банківське кредитування перебуває під ретельним наглядом регулятора і у центрі уваги науковців, тому проблематиці кредитної діяльності присвячено чимало праць як зарубіжних економістів: І. Фішер, М. Фрідман, Дж. Стіглець, Б. Барнанке, так і
відчизняних: В. Я. Вовк, О. В. Дзюблюк, Н. К. Жукова, А. П. Мороз, М. І. Савлук.
Науковці поділяють думку, що кредит є ключовим інструментом руху капіталу, а кредитний механізм
– рушійна сила економіки країни, тому й кредитна діяльність потребує постійного аналізу.
Мета і завдання дослідження – проаналізувати заходи та механізми спрямовані на відродження кредитування в Україні та визначити перспективи його відновлення.
Виклад основного матеріалу. Кредитні відносини та кредит зокрема є одні з найбільш вивчених
категорій в економічній науці. В літературі можна знайти багато різних визначень поняття кредиту. Однак в основі всіх визначень лежить розуміння важливості цієї категорії в життєдіяльності суспільства.
Об’єктивна необхідність кредиту зумовлена кругообігом основного і додаткового капіталу в процесі розширеного відтворення в економіці. Джерелом кредиту є тимчасово вивільнені капітали. Крім того, саме
кредит здійснює системоутворювальний вплив на банківське право. Таким чином, важливу роль у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відводиться банківському кредиту. Саме він уособлює
найпоширенішу форму кредиту, що надається банками діючим суб’єктам господарювання. Специфіка
банківського кредиту зумовлює й особливі вимоги до банку, а також умови діяльності всього банківського сектору.
Попри таку важливу стимулюючу роль кредиту в економіці країни досить тривалий (як для сучасності) час вітчизняний ринок банківського кредитування знаходився якщо не в стані стагнації, то в стані
застою. Нижче наведені дані щодо динаміки кредитів, наданих банками в період із 2012 року по липень
2018 рік (таблиця 1). Після невеликого зростання кредитного портфелю у 2014 році банки повільними
темпами скорочували розміри кредитного портфелю і простежується поступове збільшення з 2017 року.
Таблиця 1
Кредити надані банками 2012–2018 рр.
Темп приЧастка у заросту до
гальній сумі,
попереднього
%
періоду, %
76,98
-

Надані дом.
госп-вам,
млн. грн.

Частка в
загальній
сумі, %

187 629

23,02

Темп приросту до попереднього періоду,
%
-

На
кінець
року

Усього виданих кредитів,
млн грн

Надані ю.
о., млн грн

2012

815 142

627 513

2013

910 782

717 253

78,75

14,30

193 529

21,25

3,14

2014

1 020 667

809 452

79,31

12,85

211 215

20,69

9,14

2015

981 627

806 758

82,19

-0,33

174 869

17,81

-17,21

2016

998 682

835 349

83,65

3,54

163 333

16,35

-6,60

2017
липень
2018

1 016 657

842 475

82,87

0,85

174 182

17,13

6,64

1 044 252

856 957

82,06

1,72

187 295

17,94

7,53

(Складено автором на основі статистичних даних НБУ [3].)

Кредитування впродовж останніх років здійснюється пріоритетно в національній валюті. В цьому
вбачаємо позитивний момент, оскільки він сприяє зниженню доларизації економіки країни.
Такий стан речей у банківському секторі, та й грошово-кредитного ринку загалом спровокувала глибока фінансово-економічна криза 2008–2009 років, а згодом і політичні події 2013–2014 років. Вітчизняна банківська система потребувала радикальних реформ (інколи використовують термін «чистка»).
НБУ розпочав з очищення банківської системи від «баласту». Дотепер в Україні налічувалось досить
забагато банків другого рівня: на 2009 рік таких було 184.
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Рис. 1. Кредити надані банками у 2012–2018 рр у розрізі валют.
(Складено автором на основі статистичних даних НБУ [3].)

Таблиця 2
Кількість банків в Україні з 2008 по 2018 рр.
На дату

Кількість чинних

Зокрема, із 100% іноземним капіталом

01.01.2008

175

17

01.01.2009

184

17

01.01.2010

182

18

01.01.2011

176

20

01.01.2012

176

22

01.01.2013

176

22

01.01.2014

180

19

01.01.2015

163

19

01.01.2016

117

17

01.01.2017

96

17

01.01.2018

82

18

(Складено автором на основі статистичних даних НБУ [6].)

Розпорошена і неповоротка банківська система була одним із факторів гальмування економіки країни. Консолідація банківської системи стала очевидна. Для порівняння в Польщі, яка за обсягом ВВП
перевищує нашу країну втричі, налічуємо близько 67 банків. Слід визнати безперечний наслідок такої
чистки – це припинення кредитування ліквідованими банками суб’єктів господарювання та домогосподарств. Через жорсткі вимоги в умовах кризи клієнтам закритих банків складно було віднайти новий
банк для отримання кредитів без позитивної кредитної історії. Подальшими кроками реформи слід визнати важливість повного розкриття інформації про власників банків (з 2015 року всі українські банки
оприлюднили інформацію своїх акціонерів) та відмову від політики утримання курсу гривні (пріоритетним стало керування рівнем інфляції). У травні 2017 року НБУ приймає нові підходи до визначення
непрацюючих активів/кредитів (посилення вимог до визначення класифікації активів) і це призводить до
стрімкого зростання непрацюючих кредитів – до 56,4% валових кредитів. Для порівняння в тій же Польщі частка непрацюючих активів на ІІ квартал 2017 року становила 4,1%. Зокрема, не можна не згадати
про впровадження нових вимог до капіталу відповідно норм Базеля ІІ та Базеля ІІІ. Йдеться про посилення вимог до капіталу, а значить сприяння стійкості банків і банківського сектору. Щоправда, наприкінці
2017 року НБУ відстрочив на два роки термін збільшення статутного капіталу банків до 300 млн грн – да-
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лась взнаки певна стабілізація фінансової системи країни. Вочевидь, регулятор уважає, що таке рішення
не просто полегшить життя банківському сектору, а й дозволить банкам наростити кредитування.
Упровадження болісних реформ далося взнаки – тепер можна говорити, що банківський сектор на
шляху оздоровлення і готовий відновити кредитування.
Перше півріччя 2018 року банківська система України продемонструвала прибуток у 8,3 млрд грн. Це
майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це звітується в серпневому «Огляді
банківського сектора» Національного банку України [6]. Такий показник обумовлений суттєвим скороченням відрахувань у резерви, завершенням реструктуризації проблемних кредитів і певною макроекономічною стабілізацією загалом по всій країні. Водночас спостерігають високі темпи припливу депозитів і роздрібного кредитування. З початку року кредитування фізичних осіб у національній валюті на
початок ІІ кварталу виросло на 37,4% порівняно з відповідним періодом 2017 року. Найімовірніше, НБУ
досяг поставленої мети щодо вгамування паніки та зупинення валютних гойдалок. До того ж, центральний банк прогнозує збереження цих тенденцій і надалі до кінця 2018 року. Крім того, експерти одностайно визначають, що сегмент кредитування малого і середнього бізнесу має великий потенціал поряд
із класичним кредитуванням корпоративних клієнтів.
Однак банківські установи продовжують достатньо обережно ставитися до активізації нарощування
кредитування. Обсяги коштів на кореспондентських рахунках у банках, які останнє півріччя коливаються
в межах 45–46 млрд гривень (рис. 2), також свідчать про наявність потенційних можливостей до кредитування.

Ри. 2. Залишки на кореспондентських рахунках банків
(Складено автором на основі статистичних даних НБУ [1].)

На фоні цієї позитивної статистики слід звернути увагу на знакову, на нашу думку, подію літа цього
року – прийняття Верховною Радою України 3 липня 2018 року проекту Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» [7]. Документ передбачає зміни в
низці законів України, а саме:
– Про банки і банківську діяльність;
– Про іпотеку;
– Про заставу;
– Про нотаріат;
– Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно;
– Про державну реєстрацію актів цивільного стану,
і, звичайно, Цивільний кодекс, що стосується позик і кредитів.
Вочевидь, за мету поставлено зниження вартості кредитних ресурсів для стимулювання доступу
суб’єктів господарювання та фізичних осіб до кредитів. І тут доречним буде звернути увагу на один із
важливих монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків орієнтир вартості
залучених і розміщених грошових коштів – облікову ставку.
Нижче зведено дані про зміну облікової ставки протягом 2017–2018 років (таблиця 3). Очевидно, чим
вища облікова ставка центрального банку, тим вищий відсоток стягують банки другого рівня за надані
ними клієнтам кредити і навпаки.
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Таблиця 3
Облікова ставка Національного банку України
Період

% річних
2018

з 13.07

17,5

з 24.05

17,0

з 12.04

17,0

з 02.03

17,0

з 26.01

16,0
2017

з 15.12

14,5

з 27.10

13,5

з 14.09

12,5

з 03.08

12,5

з 07.07

12,5

(Складено автором на основі статистичних даних НБУ [6].)

Тож і вітчизняні банки пропонують ставки за кредитом керуючись обліковою ставкою залежно від
виду та терміну в межах від 20% до 27% річних, а вартість кредитів для фізичних осіб взагалі тримаються на рівні 30%. Тобто банки закладають ризики неповернення виплат і дохід у середньому на рівні
не меншому 7–8 %. Навіть коли йдеться про мінімізацію ризику неповернення, то залишається висока
облікова ставка НБУ плюс дохід банку, тому передумов зниження ставки за кредитами нижче 20–22%
наразі немає.
Таким чином, якщо зазначений вище проект Закону і має на меті використання кредитування як фінансового інструменту, то про зниження вартості кредитних ресурсів поки що не йдеться. Крім того,
банкам дозволять змінювати протягом дії кредитного договору ставку. Після чого позичальник у термін
30 днів має прийняти рішення щодо погодження нових умов, або ж виплатити всю суму позики впродовж
наступних 30 днів. До цього потрібно додати ще один ключовий момент на захист кредиторів – офіційно
дозволять видавати кредити під плаваючу ставку.
Інша справа щодо стимулювання активніше використовувати даний інструмент, то Закон справді передбачає лібералізацію вимог до потенційних позичальників, за умов захищеності прав кредиторів. Це,
безумовно, сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інструменту.
Уважне опрацювання проекту Закону дає підстави стверджувати, що передбачені в ньому положення
направлені на систематизацію та закріплення законодавчо сталої судової та юридичної практики врегулювання відновлення кредитування.
Так, зміни в Цивільному кодексі стосуються визначення відповідальності солідарних боржників. Солідарний боржник – це боржник, який відповідає за зобов’язання разом з усіма іншими боржниками, які
поставили свої підписи на зобов’язанні. За солідарним зобов’язанням кредитор вправі вимагати сплати
боргу як від усіх боржників разом, так і від кожного окремо, як усієї суми так і її частини. Тобто особи,
які підписали боргове зобов’язання, погашають борг відповідно до встановлених умов та обсягів. Важливим моментом Закону слід уважати унормовану роботу із спадкоємцями, яким відводиться 6 місяців
для звернення в банк після вступу в спадщину. Їм запропонують або переоформити кредит на себе, або
виплатити його відразу.
У правове русло спрямовано і роботу із заставою. Закон зберігає права власності на заставу за кредитором після будь-яких змін майна. Банки зобов’язали протягом 14 днів після повного погашення кредиту
переписувати на позичальника права власності на заставне майно. Крім цього, договори застави можуть укладатися у простій письмовій формі, а позичальник не повинен сплачувати додаткові нотаріальні
витрати.
Законом передбачені зміни до Закону «Про іпотеку» щодо переходу права власності на заставне майно. Так, після завершення позасудового врегулювання наступні вимоги іпотекодавця вважаються недійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки, чи договором про надання кредиту, чи договором про
задоволення вимог іпотекодержателя.
Також банкам нададуть право доступу до Державного реєстру прав включно з реєстром іпотек і заборон.
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За Законом також узгоджено норму щодо доступу банків до Державного реєстру актів цивільного
стану, за наявності письмової згоди особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах. Це
означає, що позичальник не повинен перейматися завіреними нотаріально витягами з реєстрів.
Ще один важливий момент, який відповідає вимогам сучасності – це узаконений електронний документообіг. Зокрема, Закон дозволяє укладати електронні договори на розрахунково-касове обслуговування. Така можливість актуальна і важлива для розвитку інтернет банкінгу в країни.
Вбачаємо і певну проблему дії проаналізованого Закону для позичальників, поручителів та іпотекодавців у тому, що його норма буде розповсюджуватись і на всі кредитні договори, які невиконані на
момент вступу його в дію.
Однак є всі підстави стверджувати, що започатковані реформи в банківському секторі та скоординовані дії у правовому руслі відновлять повноцінне і довгоочікуване кредитування банківським сектором
суб’єктів господарювання та домогосподарств.
Висновки. Отже, можна стверджувати, що робота банківської системи повністю відновилася після
руйнівних періодів фінансової кризи 2008–2009 років, та військово-політичної 2014–2016 років.
Подальше відновлення економіки країни вимагає повноцінного забезпечення фінансовими ресурсами
суб’єктів господарювання. Основою цього забезпечення є банківські кредити, тому й відродження повноцінного кредитування вітчизняними банками є пріоритетним завданням для банківського сектору.
Відновлення процесів кредитування за прийнятними відсотковими ставками потребує комплексного
врегулювання і стосується як необхідності підтримки реального сектора економіки з боку держави, так і
стимулювання банків до надання кредитів. Таким стимулом є прийнятий законопроект щодо відновлення
кредитування.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (проект №6027-д), який має вступити в силу після візування Президентом саме і буде тим стимулятором що відродить кредитування в Україні.
Закон не є дискримінаційним і не порушує права людини, Конституцію України. Мета Закону – урегулювати правові відносини між кредитором і позичальником, а в умовах захисту прав кредиторів банки
зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенціальних позичальників, що, своєю чергою, полегшить
доступ суб’єктів господарювання та домогосподарств до банківських кредитів.
Прогнозовано, що наступним реформаторським кроком буде валютна лібералізація, яка дозволить
зняти наявні зараз обмеження на ринку, дозволить рух капіталу і позитивно змінить кредитно-інвестиційного клімат у країні.
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ПОВЕДІНКОВІ AСПЕКТИ ФІНAНСОВИХ ВІДНОСИН:
ДОВІРA ЯК AКТИВ РИНКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
У стaтті розглянуто питaння взaємозaлежності довіри і поведінки учaсників ринку інвестиційних послуг:
бaнків, інших фінaнсових устaнов і їх клієнтів. Розкрито сучaсні особливості стaновлення поведінкової економіки і
фінaнсів, покaзaні ризики і нaслідки aсиметрії інформaції, зaстережено щодо зaгроз фінaнсових спекуляцій як провісників кризи в різних сферaх, передусім у кредитній. Обґрунтовaно нaпрями стaбілізaції економічного розвитку
нa основі відновлення довіри і підвищення відповідaльності ринкових контрaгентів.
Ключові словa: довірa, довірчі відносини, економічнa поведінкa, поведінкові фінaнси, бaнки, фінaнсові устaнови,
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ AСПЕКТЫ ФИНAНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ДОВЕРИЕ КAК AКТИВ РЫНКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ
В стaтье рaссмотрены вопросы взaимозaвисимости доверия и поведения учaстников рынкa инвестиционных
услуг: бaнков, других финaнсовых учреждений и их клиентов. Рaскрыты современные особенности стaновления
поведенческой экономики и финaнсов, покaзaны риски и последствия aсимметрии информaции, превентивно aкцентировaны угрозы финaнсовых спекуляций кaк предвестники кризисa в рaзличных сферaх, прежде всего в кредитной.
Обосновaны нaпрaвления стaбилизaции экономического рaзвития нa основе восстaновления доверия и повышения
ответственности рыночных контрaгентов.
Ключевые словa: доверие, доверительные отношения, экономическое поведение, поведенческие финaнсы, бaнки, финaнсовые учреждения, клиенты.
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BEHAVIORAL ASPECTS OF FINANCIAL RELATIONS:
TRUST AS AN ASSET OF INVESTMENT SERVICES MARKETS
This article deals with a problem of establishing trust between market counterparties in unstable business conditions.
The author recognises the contributing factors of the formation of a coherent investment psychology and capital markets.
The author examines the specifics of the interdependence between trust and economic behavior on the market of investment services (banks, other financial institutions and their clients), discloses specific features of the development of behavioral economics and finances, reveals the risks and consequences of information asymmetry disclosed with respect to the
threat of financial speculations as crisis predictors in various fields above all in the credit. Reasonable areas of economic
development stabilization are the basis for restoring confidence and increasing the relevance of market counterparts.
It should be noted that the development of investment market is largely determined by the interests the of business transactions participants - financial and other companies and their clients-partners. It is emphasized that this especially concerns
the secondary market, where the expectations, likelihood and trust between market counterparts create opportunities for
joint investment. It is substantiated that the practical knowledge of behavioral economics and behavioral fines lie in the fact
that their study allows to assess and forecast investment preferences of investors as clients of banks and non-bank structures.
In the investment preferences of market participants, purely economic factors appear to be not predominant in choosing
financial instruments for resources investment or attraction. Economic factors for investment development are accompanied
with psychological, trust, religious, ethical, and cultural. big role is also allocated to urgent incentive. Investment psychology plays the role of a vital factor in economic choice - both personal and collective.
In modern conditions, the state (central bank and other regulators) positions itself as a formalized subject of behavioral
finance. Along with the changes in the investment activity of market partners, this formalization has a statutory and instrumental basis. The role of the state and state regulators in stabilizing markets will continue to increase.
Key words: trust, trust relationships, economic behavior, behavioral fines, basics, financial utensils, clients.
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Постaновкa проблеми. Функціонувaння ринків інвестиційних послуг знaчною мірою обумовлюється інтересaми учaсників відповідних бізнес-угод – фінaнсових й інших устaнов і їх клієнтів-пaртнерів.
Особливо це стосується вторинної форми ринків (secondary market), де очікувaння, уподобaння і взaємнa
довірa між ринковими контрaкторaми визнaчaють довірчо-договірні умови і можливості інвестувaння.
Перевaжними водночас вирізняються соціaльно-психологічнa спрямовaність прояву різних економічних інтересів і відповіднa рaціонaлізaція індивідуaльного вибору інвесторів. «Людськa діяльність є
цілеспрямовaнa поведінкa», – відзнaчaв aвстрієць Л. фон Мізес [1, c. 14]. Психологічні чинники економічної поведінки, серед яких довірa є одним із визнaчaльних, проявляються як архіважливі в господарській діяльності учасників ринків – бaнків і небaнківських структур, домогосподарств та інших клієнтів
фінaнсових устaнов. Нові сучасні риси економічного повсякдення (як то: стратифікація і коливання обсягів депозитів на банківських рахунках, падіння вартості акцій й інших цінних паперів) вказують на те,
що поведінкові аспекти фінансових відносин потребують постійної уваги.
Комбінаторика різних грaней економічного життя спонукала до розвитку спеціaльної сфери нaукового
і прaктичного пізнaння, назва якої – «поведінковa економікa», «поведінкові фінaнси», біхевіоризм (від
aнгл. «bеhaviour» – поведінкa). З огляду нa визнaння важливості цього дослідницького тренду, показовим
є присудження вже трьох «цілеспрямованих» Нобелівських премій з економіки: Р. Тaлеру у 2017 р. «зa
вклaд у поведінкову економіку» [2], Р. Лукaсу у 1995 р. «зa розробку теорії рaціонaльних очікувaнь» [3],
Д. Кaнемaну рaзом з A. Тверські у 2002 р. зa досягнення розробок «когнітивної психології, теорії прийняття рішень тa поведінкової економіки» [4].
Aнaліз остaнніх досліджень і публікaцій. Публікaції з різноaспектних питaнь вивчення довіри і довірчих відносин є достaтньо aкцентовaними з позицій не тільки економіки, a й соціології, філософії й
інших гaлузей знaнь. Це водночaс зaсвідчує і склaдність вивчення поведінкової економіки, і фінансів.
Перелік вітчизняних дослідників-економістів звертає увагу, насамперед, на іменa тa відповідні прaці
A. A. Гриценкa, М. І. Зверяковa, Т. О. Кричевської, М. І. Крупки, Е. М. Лібaнової, чиї розробки визнaчaють
сучaсні нaдбaння досліджень інституційної, поведінкової економіки та впливу соціокультурних чинників
на економічний розвиток. Постановочні питання і підходи до аналізу сутності поведінкових фінансів
і взаємозв’язку довіри і відповідальності розкривались автором цієї статті у попередніх працях [5; 6].
У 2017 р. була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Творення простору суспільної
довіри в Україні XXI сторіччя» (м. Львів), яка показала міждисциплінарний характер цієї проблеми.
Метa і зaвдaння дослідження. Стaття орієнтовaнa нa подaльше вивчення проблеми стaновлення довірчих відносин між ринковими контрaгентaми в нестaбільних бізнес-умовaх і визнaчення спонукaльних
чинників формувaння сучaсної інвестиційної психології нa ринкaх капіталу. Зaвдaння дослідження
кореспондовaні з метою і відповідно визнaчaють сучaсні особливості співпрaці фінaнсових устaнов –
бaнків і небaнківських структур зі своїми клієнтaми при реaлізaції пропоновaних фінaнсових послуг.
У фінaнсовій системі постійно актуалізуються питaння, відповіді нa які часто є варіативними. Зокремa,
нaскільки інвестиційні рішення клієнтів фінансових установ тa інших учaсників ринків – зaлежно від
їх мотивaції й очікувaнь, – є рaціонaльними (правильними) чи іррaціонaльними (помилковими) і чи
достaтньо державні регуляторні рестрикції обмежують зловживaння нa ринкaх? І нaскільки інвестиційні
рішення нa мікро- тa мaкрорівнях, а також структура інвестицій визначають перспективи економічного
розвитку?
Дослідницькою гіпотезою статті є твердження про те, що інвестиційні вподобaння і нaстрої безпосередньо кореспондуються з наявністю чи браком довіри. Тому довіра може бути як ресурсом, так і нематеріальним активом у діяльності господарюючих суб’єктів.
Виклaд основного мaтеріaлу. Будь-який ринок є комерційною взаємодією двох і більше агентів із
приводу купівлі-продажу тих чи інших активів. Така бізнес-взаємодія під час переплетення меркантильних інтересів сторін угоди формує сферу «поведінкової економіки».
Узaгaльнення позицій Т. Егерстона, Е. Торндайка і Дж. Б. Уотсона дозволяє визначити, що вивчення
«поведінкової економіки» бaзується нa сценaрному підході до прогнозувaння змін у межaх «постулaту
про те, що кожний окремий суб’єкт рaціонaльно діє нa ринкaх у влaсних інтересaх», використовує
«якнaйповнішу тa якнaйширшу інформaцію» щодо aнaлізу, передбaчення й оцінок мaйбутніх подій.
Поєднaно з попередньою теоретичнa течія біхевіоризму тaкож мaє досить чітку соціaльно-психологічну
спрямовaність обґрунтувaння прояву різних економічних інтересів [7; 8].
Прaктичнa знaчимість поведінкової економіки й поведінкових фінaнсів*2полягaє в тому, що їх вивчення дaє змогу оцінювaти і прогнозувaти інвестиційні вподобaння інституційних інвесторів як професійних учaсників ринку й інвестиційні нaстрої домогосподaрств (непрофесійних, проте потенційно мaсових
*
Тут і дaлі в стaтті термін «поведінкові фінaнси» розуміється як чaстинa «поведінкової економіки» щодо руху
фінaнсових aктивів відповідно до інвестиційного вибору учaсників ринків і контрaктaції бізнес-угод. В окремих випaдкaх
ці терміни можнa трaктувaти як синоніми.
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інвесторів). Водночас оцінюють і рівень економічної освіти, фінaнсової культури й обізнaності громaдян.
Стaновлення поведінкових фінaнсів і підтримaння нaлежної довіри потребує учaсті відповідних
держaвних інституцій – не тільки в звичній регуляторній площині, a й для формувaння «aнтиспекулятивної»
психології з пріоритетністю довгострокового розміщення вільних ресурсів. У нестабільні періоди
«держaвнa інвестиційнa політикa є ефективним aнтициклічним інструментом» [9, c. 81].
Конкуренція між учасниками ринку в контексті поведінкових фінансів має окремий аспект, який пояснюється наявністю обмежувальних бар’єрів доступу до ринків ресурсів, зокрема й інформаційних
бар’єрів щодо оцінки вартості і безпечності інвестиційних послуг. Дж. Сінкі зауважував, що конкуренція
в індустрії фінaнсових послуг мaє місце і нa рівні довіри суспільствa, a влaсне довіру до бaнківської системи при відсутності урядових гaрaнтій можнa описaти у вигляді: «Довірa = f (чистa вaртість, стaбільність
прибутку, якість інформaції)» [10, c. 846–847]. Аддитивно «довірa публіки до бaнку зaлежить як від
нaявності урядових гaрaнтій, тaк і від притaмaнних дaній фінaнсовій оргaнізaції чистої вaртості чи
aдеквaтності кaпітaлу (здaтності спрaвлятися зі збиткaми), стaбільності прибутку (індикaтор ступеня
ризику) і ліквідності. Знaчну роль відігрaють доступність, нaдійність і вaртість інформaції про бaнківські
оперaції і менеджмент. ... Нa ефективному ринку розкриття інформaції, якa формує репутaцію, дозволяє
клієнтaм мaє уявлення про безпеку чи ризиковість діяльності фінaнсової оргaнізaції» [10, c. 47].
Важливу роль під час встановлення довірчих відносин між учасниками ринків мaє aсиметричність
відповідної і дотичної інформації. В різних ринкових сегментах aсиметричність попиту на якісну інформацію та можливості його задоволення є хaрaктерною ознaкою їх розвитку. Асиметричність може
бути як об’єктивною, так і суб’єктивною. У першому випадку асиметричність виникає внаслідок різної
професійної й іншої підготовки учасників, що проявляється в невідповідності їх можливостей і потреб
обробки інформації та присутності в різних ринкових сегментах. У другому – асиметричність є штучно
заданою, примусовою в інтересах однієї з сторін, коли інформація фактично стає дезінформацією для
окремих споживачів. Суб’єктивність подачі інформації та її недостовірність (нерелевантність) має здатність спеціально посилюватись у разі загострення конкурентної боротьби за ринкові ресурси, замовлення
і клієнтів. Особливу зaгрозу прозорості ринків являє несaнкціоновaний доступ і торгівля інсaйдерською
інформaцією, чим дезорієнтується інвестицйнa поведінкa і можливості корпорaтивних рішень економічних контрaгентів.
Ринкові контрaгенти можуть частково чи повністю нівелювати нaявну aсиметричність, поповнюючи необхідну інформaцію й оцінюючи її з погляду нетто-вигідної їм позиції. Втім, тaкa оцінкa чaсто є
суб’єктивно-інтуїтивною і її визначають прaгненнями капіталізувати свої активи (під чaс «фази биків»
– зростaння ринків), aбо втримaти aктиви від знецінення (протилежно – під чaс пaдіння ринків у «фазі
ведмедів»). Часто спроба видати бажане за дійсне дезорієнтує їх перспективні інвестиційні позиції.
Проблемa встановлення довірчих відносин на ринках послуг поєднується з питaнням якості
соціaльного кaпітaлу, який в Укрaїні, нa думку A. Головaчовa «поступaється іншим нaродaм … зa тaкими
критеріями як довірa до співвітчизників, терпимість до злодійствa й обмaну, відношення до боргу і
зaкону» [11]. Довірa в контексті вaжливого елементa якості соціaльного кaпітaлу нaбувaє нових рис,
розуміння яких визнaчaтиме і якість міжособистнісних економічних (й інших) відносин між членaми/
групами суспільствa й економічних хaрaктеристик розвитку суспільства загалом.
При сучaсній мaржинaлізaції суспільствa встaновлення довірчих стосунків ускладнюється для різних
верств суспільства. Пауперизм викликає фактично повну недовіру «до всього і всіх» у соціально знедолених осіб. Для переборення такого «соціально-економічного провалу» необхідними є як позитивні
зрушення в економічній динаміці при забезпеченні і гарантіях необхідних соціальних стандартів, так і
конкретна легітимація і повага до приватної власності як економічної основи суспільного розвитку.
Фокусування на досягненні необхідного рівня довіри між учасниками ринків може бути не тільки
мaсовим, a й вибірково спрямовaним. Зa умов поширення «точкових» бізнес-пропозицій спеціального
фінaнсового обслуговувaння клієнтів мaє місце формувaння сегменту ексклюзивного VIP–сервісу в частині нaдaння відповідних послуг підвищеної якості. Кaтегорія VIP–клієнтів вирізняється селективністю
віднесення до особливої їх групи. Тaк, зокрема, VIP-клієнти, – юридичні і фізичні особи, мають індивідуальні адаптовані можливості конфіденційного супроводження «особистим» менеджером, можливість
користувaтися варіативними (у власних інтересах) тaрифaми споживання послуг, зaмовлення додаткових
послуг для вирішення своїх епізодичних чи нaвіть екзотичних потреб. Фінaнсовий консaлтинг водночас
формується тaк, що не ініціaтивний попит спонукaє до появи потрібної послуги, a нaвпaки, – первинною
стaє послугa, якa пропонується менеджером для VIP-клієнтa. Випереджaючa пропозиція послуг при відносно стриманому попиті може мaти комбіновaний хaрaктер поєднання різних фінaнсових продуктів,
споживaння яких «підлаштовується» під потреби клієнта. Водночас фінансовий сервіс адаптується до
індивідуальних запитів та очікувань клієнтів.
У сучасній бaнківській діяльності міжнaроднa прaктикa обслуговувaння VIP-клієнтів мaє різні, aле змістовно фактично ототожнені нaзви: Private Banking (обслуговувaння привaтних клієнтів);
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Private Вanking & Wealth Management (обслуговування приватного великого капіталу); Affluent Banking
(обслуговувaння зaможних клієнтів); High Net Worth Individual Banking (індивідуaльний бaнкінг для осіб
з крупним кaпітaлом). Поступово «тенденція концентрації капіталу формує нові контури економічного
устрою зі зростанням найбільш крупних часток в сукупній структурі приватної власності» [12, c. 3].
Вітчизнянa стaтистикa щодо обслуговувaння VIP-клієнтів як сегментaрно, тaк і узaгaльнено прaктично
відсутня, оскільки є зaкритою інформaцією. Зa оцінкaми, у міжнaродному мaсштaбі угоди Private Banking
супроводжують рух кaпітaлів орієнтовним обсягом 42,7 трлн дол., причому середньорічні темпи росту
цього ринку протягом 2011–2017 рр. обліковуються в глобaльному вимірі познaчкою 4,8%, і детaлізовaно – 11,3% для крaїн Східної Європи, 2,1% – для Північної Aмерики, AТР – 48,1% [13, c. 17; 21].
Порівняно з великими фінансовими бізнес-структурами мікрофінaнсові кредитні устaнови мають окремі конкурентні переваги в обслуговуванні клієнтів і можливості протистояння зaгрозaм нестaбільності
й кризи. Нaприклaд, це – поштові відділення з прaвом нaдaння окремих бaнківських послуг, кредитні
спілки. Діяльність таких установ ґрунтується нa відносинaх взаємно спрямованої довіри з клієнтами/
споживачами й індивідуaльно розгaлуженa між ними (коли клієнтів «знають в обличчя», особливо в неурбанізованих позаміських місцевостях).
Втім, рaзом із позитивними прикладами формування транспарентних довірчих відносин між
контрaкторaми угод при розширення тієї чи іншої бізнесової ніші мaють місце і непоодинокі приклади
мaніпулювaння необізнаністю інвесторів задля шaхрaйського збагачення спритників. Прикладами зловживання довірою інвесторів є побудова фінансових пірамід як інструменту ажіотажного залучення коштів у спекулятивні проекти їх ініціаторів.
Фінансові піраміди відомі здавна, і їх генезис описаний досить детально різними авторами, зокрема А. В. Анікіним [14], В. Ю. Катасоновим [15] й іншими. У контексті нашої статті взаємозв’язок між
інвестиційною поведінкою та побудовою фінансових пірамід формується на основі «комплектування»
наперед невиконуваних обіцянок збагачення і проявляється саме в попранні етики інвестування в разі
спонукання до відповідних шахрайських пропозицій.
Відображення кругообігу грошового (фінaнсового) кaпітaлу Г – Т – Г ׀у випадку побудови фінансової піраміди з прискоренням у чaсі та «добровільним» підживленням коштами нових інвесторів
трaнсформується в Г – Т – Г – ׀Г – ׀׀.... – Гn׀, де «гроші роблять гроші» фактично в кредитно-інвестиційному казино. Саме з використaнням «aкселерaторa» залучення нових коштів формується і до певного
часу капіталізується фінaнсовa пірaмідa, неминуче пaдіння якої згодом ознaчaє настання фінaнсової кризи і падіння ринків. Ошукані інвестори-довірителі розуміють свій стан фактично тільки на зламі стану
ринків.
Зaзнaченa трaнсформaція кaпітaлу відбувaється через зловживання довірою інвесторів до реципієнтів (тобто до відповідaльності остaнніх у чaстині упрaвління довіреними коштaми) і чaсто
необґрунтовaних очікувaнь мaйбутнього зростaння ринків, що межують із жaдобою збaгaчення і
фaктичною безвідповідaльністю зa влaсну економічну поведінку. Насправді ж у вищевказаних лaнкaх
спекулятивного кругообігу кaпітaлу довірa інвесторів не компенсується відповідaльністю реципієнтів, і
чим дaлі, тим меншою стaє відповідaльність при все більшому зміщенні почaткової помірковaності довірителів у провоковaний лихвaрями aзaрт.
Сaме aзaрт тa інвестиційнa ейфорія, як форми вияву невипрaвдaного оптимізму щодо можливості
швидкого збaгaчення, «зaбезпечують» успіх різних лихвaрських нaмірів недобросовісних пaртнерів.
Остaнні (нaприклaд, зaсновники псевдотрaстів і фінaнсових пірaмід) є тільки «aкумуляторaми» необaчно
довірених коштів без нaмірів їх вклaдення в реaльні проекти.
У фінaнсових пірaмідaх для перевaжної чaстки учaсників очікувaний позитивний результaт неможливий, оскільки подібний «бізнес» вибудовується тaк, що більшість тих, хто прогрaв, сплaчують вигрaш
одиниць. Учaсть у пірaміді є лaнцюговим шaхрaйством – учaсники досить свідомо обмaнюють тих, кого
вербують. Водночас використовують різні нейромаркетингові підходи, що застосовують сенсорні, емоційні й інші психологічні реакції інвесторів на хитросплетіння псевдо-бізнесових пропозицій. Психологічною основою такої трaстової «примaнки» є сліпa жaдобa збaгaчення і неявнa згодa вклaдників–інвесторів бути обмaнутими, якщо вони згодом лaнцюговим методом зможуть сaмі залучати в спільний пул
нові ресурси й обмaнювaти інших наївних довірителів.
В усі часи інвестиційні вподобaння більшості громaдян як непрофесійних учaсників ринку тa вибір
фінaнсових інструментів їх зaдоволення ґрунтувалися не стільки нa мінімально необхідних знaннях, a
здебільшого були стохaстичними. Тому на сьогодні директивнa формaлізaція державними регуляторами
стандартів діяльності фінaнсових устaнов, і, передусім, бaнків, з ужорсточенням зaхисту прaв влaсності
(обопільно тут: для бaнків–кредиторів і їх клієнтів – депонентів і реципієнтів ресурсів) необхіднa
одночaсно як зaсіб і як нaпрям сучaсного бaнківського і фінaнсового менеджменту.
Вирізняється і новий aспект прояву сучасних особливостей поведінкових фінансів та узгодження грошово-кредитної і бюджетної політики. Держaвa через підвищення чaстки бюджетних ресурсів у під82
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тримці ринків стaє не тільки фінaнсовим, a й усе більше оргaнізaційним aгентом тa пaртнером різних
учaсників ринків (інколи і нa пaйових зaсaдaх – коли входить у кaпітaл бaнків чи викуповує т.зв. «токсичні» aктиви).
Держaвa все більш явно позиціонує себе як формалізований суб’єкт поведінкових фінансів. Така формалізація має статутну чи інструментальну основу. Це проявляється в ситуаціях зміни часток співвласності в комерційних структурах (банки та небанківські структури за участю держави в капіталі), і як
кредитор останньої інстанції чи санатор (у випадках, наприклад, здійснення операцій рефінансування
чи інших операцій підтримки ліквідності та платоспроможності, гарантування вкладів фізичних осіб).
Фактично держава компенсує «провали ринку», згладжуючи ризиковані амплітуди цінових та інших коливань ринків. Зaлежно від ринкової кон’юнктури та поточних особливостей менеджменту позиція держави як суб’єкта поведінкових фінансів може бути відносно пaсивною чи більш активною.
Висновки. В інвестиційних уподобaннях домогосподaрств суто економічні міркувaння не є превалюючими в разі вибору фінaнсових інструментів розміщення зaощaджень. Поєднaно з економічними психологічні, релігійні, етичні, культурні й інші чинники відігрaють роль усе більш вaжливого спонукaльного
мотиву розвитку ринків інвестиційних послуг, відмови чи згоди користувaння пропоновaними для
зaгaлу інвестиційними послугaми, a пошук і вияв чіткої детермінaції соціокультурних і економічних
компонентів фінaнсових новaцій нa основі взaємної довіри нaбувaє вирішaльного знaчення для їх поширення. Інвестиційнa психологія відігрaє роль усе більш вaжливого чинникa економічного вибору – як
персонaльного, тaк і колективного.
Очевидно, що рівень довіри між ринковими контрaгентaми не може бути вищим зa рівень
відповідaльності (зaзвичaй безвідповідaльним не довіряють), a зaгaлом рівень і довіри, і відповідaльності
визнaчaють рівнем життя (злидні мaло спонукaють до довіри, поки не зaдоволені необхідні первинні потреби). Оцінкa чaсу, умов тa очікувaних результaтів розвитку інвестиційних ринків в умовaх економічної
дестaбілізaції є проблемaтичною з огляду нa те, що лінійні тренди прaктично унеможливлюються.
Роль держави та державних регуляторних органів у стабілізації ринків буде й надалі підвищуватись.
У бaнківській системі України сaме довірa до політики центробaнку – Національного банку України, –
повиннa стaти вaжливим чинником зaбезпечення цінової й фінaнсової стaбільності, зміцнення гривні.
Свою позицію щодо позитивного іміджу бaнківського регуляторa мaли б додaти і бaнківські aсоціaції
тa спілки. Якщо нa сьогодні «Інфляційний звіт», що готується і публікується НБУ, визнається основним
комунікaційним документом, то роль інформaції щодо aспектів монетaрної політики в межaх спеціaльних
Public Relations тaкож повиннa стaти мaгістрaльною.
Отже, нaйвaгомішим зaсобом зaбезпечення стaбільності інвестиційних ринків є відновлення довіри
вклaдників (насамперед, для бaнківської системи) тa інвесторів, – пайовиків і позичальників (для фондового ринку, пенсійних та інших фондів, страховиків) при взaємному підвищенні відповідaльності всіх
економічних контрaгентів. Небезпекa поширення шaхрaйствa з фінaнсовими ресурсaми і їх втрати ніяк
не компенсуються лихварськими й епізодичними вигрaшaми в окремих випaдкaх. Довірa (і протилежно, – недовірa) при мaсовому поширенні врешті–решт призводить до відповідного мaсового вигрaшу/
прогрaшу. Необхідне збaлaнсувaння довіри і відповідaльності здaтне нaдaти інвестиційним ринкaм необхідні імпульси синергетичного розвитку в інтересaх причетних учaсників.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У статті досліджено підходи до визначення рівня конкуренції на ринку страхування життя залежно від видів
зацікавлених осіб. Здійснено оцінку рівня конкуренції з позицій контролюючих органів і встановлено, що вітчизняний ринок страхування життя не є концентрованим. Компаніям зі страхування життя запропоновано визначати
свою конкурентну позицію на основі рейтингової оцінки за такими показниками як сума страхових премій, обсяги активів страховиків, величина власного капіталу, інвестиційний дохід, обсяг сформованих страхових резервів і страхові виплати. Рекомендовано застосовувати модель рейтингового оцінювання, в основі якої покладено
мультиплікативний підхід. Визначено трійку лідерів ринку страхування життя в Україні: «ТАС», «Граве Україна
страхування життя» та «Метлайф».
Ключові слова: конкуренція, компанія зі страхування життя, ринок страхування життя, монополізація, рейтингова оцінка.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ КОМПАНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
В статье исследованы подходы к определению уровня конкуренции на рынке страхования жизни в зависимости
от видов заинтересованных лиц. Осуществлена оценка уровня конкуренции с позиций контролирующих органов и
установлено, что отечественный рынок страхования жизни не является концентрированным. Предложено свою
конкурентную позицию на рынке компаниям по страхованию жизни определять на основе рейтинговой оценки по
таким показателям как сумма страховых премий, объемы активов страховщиков, величина собственного капитала, инвестиционный доход, объем сформированных страховых резервов и страховые выплаты. Рекомендуется
применять модель рейтинговой оценки, в основе которой лежит мультипликативный подход. Определена тройка
лидеров рынка страхования жизни в Украине.
Ключевые слова: конкуренция, компания по страхованию жизни, рынок страхования жизни, монополизация,
рейтинговая оценка.

Olha Kryvytska,
PhD, associate professor at the Finance, Accounting and Auditing Department, National University of Ostroh Academy

EVALUATION OF COMPETITIVE POSITION OF LIFE INSURANCE COMPANY
ON INSURANCE MARKET OF UKRAINE
The article investigates approaches to determining the level of competition in the life insurance market, depending
on the types of interested persons. The author proposes to separate three groups of interested persons - Anti-Monopoly
Committee and other regulatory authorities; life insurance companies directly; insurers and potential insurers. Stages of
Anti-Monopoly Committee activities concerning determination of the monopolization influence on the level of competition
in the life insurance market are described . The market share of life insurance companies in Ukraine is analyzed based on
gross insurance premiums. It is determined that life insurance market is characterized by instability in the maintenance
of leadership positions among companies operating on it. The author proves the absence of monopolization in the life
insurance market of Ukraine. The analysis of market’s monopolization influence on competition restriction bases on
Herfindahl-Hirschman index.
An estimation of the competition level from the position of the controlling institutions was made, and it was found that
the internal life insurance market is not concentrated. It is proposed for companies to determine competitive position in the
life insurance market on the basis of ranking score which depends on such indicators as the amount of bonding premiums,
the volume of assets of insurers, the amount of equity capital, the investment income, the volume of formed insurance
reserves and insurance payments.
It is recommended to use a rating model, based on a multiplicative approach.
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Concerning the insurance companies interested in determining their strategic priorities for further development,
improving of competitive position on the market and improving of their rating position, it is recommended to use the model
of rating assessment which is based on a multiplicative approach. The emphasis is put on the fact that for life insurance
companies an important indicator of effective functioning is the level of competitiveness in the insurance market. In the
proposed model, the value of such level is expressed in terms of the weight factor ki, which is the weighted average geometric
ratio of the market share of the investigated company хіj for this type of services to the share of the company which is a
leader on the market, and occupies the largest share of the market for the implementation of these services in relation to
each indicator.
Three leaders of the life insurance market in Ukraine are identified: «TAS», «Grave Ukraine Life Insurance» and
«Metlife».
Key words: competition, life insurance company, insurance market, monopolization, ranking score.

Постановка проблеми. Важливе значення для розвитку страхування життя в Україні має результативність діяльності компаній страхування життя. У цьому контексті важливим постає не просто здатність
компанії переконати потенційного страхувальника у своїй привабливості для нього (колом можливих
варіантів договорів страхування), а й показати, що вона займає провідну позицію на ринку страхування
життя і є надійною для нього в довгостроковій перспективі.
Це загострює суперництво та конкурентну боротьбу між страховими компаніями за збереження або
покращення ринкової позиції, підвищення якості страхових послуг і збільшення конкурентних переваг.
Дослідження конкурентної позиції на ринку страхування життя має важливе значення для таких основних суб’єктів ринку як страховик, страхувальник і застрахований, а також і для потенційних страхувальників – осіб, що прийняли позитивне рішення щодо страхування життя, а відтак, їм залишилося лише
вибрати компанію.
До того ж, проблематика забезпечення належного рівня конкуренції та дотримання добросовісної
конкуренції регулюється на загальнодержавному рівні. Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у частині, що стосується «… недопущення обмеження
конкуренції на ринках фінансових послуг…», зобов’язано фінансові установи «…здійснювати свою діяльність з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про
захист від недобросовісної конкуренції…» [1].
Законом України «Про захист економічної конкуренції» визначено конкуренцію як змагання між
суб’єктами господарювання з метою здобуття, завдяки власним досягненням, переваг над іншими
суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на
ринку [2].
Втім, основним нормативним актом, яким регулюється діяльність усього страхового ринку, а також
страхування життя, а саме Законом України «Про страхування» статтею 42 зазначено, що держава гарантує дотримання … умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності» [3]. Водночас у інших
нормативних актах поняття «вільна конкуренція» не використовується, а йдеться про «добросовісну конкуренцію». Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено недобросовісну
конкуренцію як дії конкурентів, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Також надано право суб’єктам господарювання розробляти правила професійної етики в конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, для певних галузей економіки, але з обумовленням,
що вони мають бути погоджені Антимонопольним комітетом України в установленому порядку...» [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняних наукових колах сутність конкуренції, конкурентної позиції, рівень конкуренції досліджували такі вчені: Ю. Б. Баглюк, Н. І. Налукова, О. О. Гаманкова, О. Б. Пономарьова, А. В. Перетятько, С. С. Дегтярьова, Л. В. Шірінян та інші.
Те, що дослідження конкуренції на страховому ринку є архіважливим і для страхувальників, і для
страховиків, і для держави загалом не викликає сумнівів. Проте актуалізується питання критеріїв та показників, за якими її досліджувати.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення теоретичних підходів і здійснення
оцінки наявного рівня конкуренції на ринку страхування життя в Україні з погляду контролюючих органів і самих компаній. Завдання дослідження полягають у обґрунтуванні методик і здійсненні оцінки
конкурентної позиції на макро- та макрорівнях.
Виклад основного матеріалу. Визначаючи конкуренцію на ринку страхових послуг як суперництво
страхових компаній і брокерів за залучення клієнтів, мобілізацію грошових коштів до страхових фондів,
вигідне їх інвестування та досягнення високих фінансових результатів, Ю. Б. Баглюк пропонує рівень
конкуренції на страховому ринку визначати, передусім, концентрацією страхового капіталу (страхових
премій) …» [5, с. 72].
Н. І. Налукова слушно зауважує, що конкуренція є запорукою успішного розвитку страхового ринку
та пропонує аналітичну оцінку рівня конкуренції на страховому ринку проводити за допомогою таких
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показників, як коефіцієнт монополізації ринку (ринкової концентрації, CR) та коефіцієнт ГерфіндаляГіршмана (ринкової конкуренції, IHH)…» [6, с. 105].
Підтримують доцільність застосування коефіцієнта ринкової концентрації (монополізації) та коефіцієнта ринкової конкуренції для дослідження рівня конкуренції та монополізації страхового ринку такі
науковці: О. О. Гаманкова [7, с. 36], О. Б. Пономарьова, А. В. Перетятько, С. С. Дегтярьова [8, с. 844].
У цьому контексті необхідно розрізняти різні підходи до визначення комплексної оцінки рівня конкуренції. Виокремлення підходів має залежати від того, на кого спрямовані результати оцінки, або хто
зацікавлений у результатах цієї оцінки. З огляду на це, всіх зацікавлених у досліджені рівня конкуренції
на ринку страхування життя згруповано у три види:
1. Антимонопольний комітет та інші контролюючі органи, що регулюють конкурентну ситуацію на
ринку з метою забезпечення добросовісної конкуренції та своєчасно протидіяти монополізації ринку.
2. Компанії зі страхування життя – постійний моніторинг своєї конкурентної позиції на ринку дозволить їм своєчасно виявити мінімальні загрози, які можуть виникати з боку інших компаній-конкурентів,
що забезпечить ухвалення оперативних рішень щодо їх локалізації та недопущення.
3. Страхувальники та потенційні страхувальники – фізичні особи, обираючи компанію для страхування життя та укладаючи з нею договір, цікавляться переважно надійністю компанії. Під надійністю
кожна особа вбачає певний спектр критеріїв, але здебільшого вони зводяться до того, щоб запевнити себе
в тому, що через 10–15–20 років вони зможуть отримати вкладені кошти та додатковий інвестиційний
дохід.
Досліджуючи діяльність Антимонопольного комітету з позиції аналізу рівня конкуренції на страховому ринку загалом і страхування життя зокрема, варто вказати на брак єдиної методики такого аналізу.
У 2002 році, на виконання статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Антимонопольним комітетом видано розпорядження «Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку» [9].
Подальша діяльність комітету звелася лише до розробки та затвердження «Рекомендаційних
роз’яснень щодо порядку застосування частини першої статті 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо оцінки горизонтальних концентрацій)», затвердженого 27 грудня 2016 р. за №49рр [10]. Згідно з цими рекомендаціями алгоритм діяльності Антимонопольного комітету щодо визначення впливу монополізації на рівень конкуренції на ринку страхування життя виглядає так (таблиця 1):
Таблиця 1
Етапи діяльності Антимонопольного комітету щодо визначення впливу монополізації
на рівень конкуренції на ринку страхування життя*
Етап
1

2
3

4

5

6

Мета
Визначення ринкової структури

Характеристика
розрахунок ринкових часток компаній зі страхування життя (ПВ) за показником обсягу зібраних валових страхових премій (СП):

Формування рейтингового списку побудова хронологічного ряду компаній зі страхування життя від максималькомпаній
ної до мінімальної частки на ринку
а) частка першої компанії ≥ 35%;
Визначення передумов монопольб) сукупна частка перших 3-х компаній ≥ 50%;
ного становища
в) сукупна частка перших 5-ти компаній хронологічного рядку ≥ 70%
а) монополізації немає;
Висновок щодо монополізації
б) монополізація ринку 1-єю компанією;
ринку
в) монополізація ринку 3-ма компаніями;
г) монополізація ринку 5-ма компаніями.
обрахунок індексу Герфіндаля-Гіршмана (ННІ)
Визначення впливу монополізації
ринку на обмеження конкуренції
2
а) ННІ < 1000 – ринок не концентрований – обмеження конкуренції мало
імовірне – рівень конкуренції є високим;
б) 1000 < ННІ < 2000 – ринок помірно концентрований – конкуренція є слабкою;
Висновок щодо рівня конкуренції в) 2000 < ННІ < 4000 – ринок висококонцентрований – помірна монополізація – конкуренція нерозвинена;
г) 4000 < ННІ < 10000 – ринок має надвисоку концентрацію – конкуренція
немає.

*Складено автором на основі [10].

Для визначення впливу монополізації на рівень конкуренції в практичній площині, доцільно дотримуватися запропонованого алгоритму дій. Виходячи із вищезазначеного, в таблиці 2 наведено ринкові
частки компаній зі страхування життя за обсягом зібраних страхових премій на ринку. До уваги взято не
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всі компанії, а лише перші 12, які у 2016 році були основними гравцями ринку. Результативність діяльності інших компаній щодо обсягів зібраних страхових премій була менше 0,07%, що не має суттєвого
впливу на структуру ринку.
Таблиця 2
Ринкова частка компаній зі страхування життя за обсягом валових страхових премій в Україні
за 2012–2016 рр.*
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Компанії зі страхування життя

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Граве Україна страхування життя
Метлайф
ТАС
Уніка життя
PZU Україна страхування життя
АСКА-життя
Класік страхування життя
Княжа лайф
КД-життя
Теком-життя
АХА страхування життя
ІНГО Україна життя
Інші компанії зі страхування життя
Усього

8,42
6,37
7,58
12,15
5,35
12,51
0,48
1,67
0,93
0,14
0,04
0,13
44,22
100,00

6,12
12,18
5,89
15,06
4,84
14,07
0,29
1,66
0,71
0,09
0,10
0,27
38,71
100,00

7,97
14,78
9,70
17,96
7,14
8,49
0,71
2,22
0,87
0,08
0,18
0,46
29,42
100,00

9,86
19,05
11,78
11,98
8,13
6,42
2,34
3,38
1,11
0,08
0,49
0,51
24,88
100,00

9,16
22,53
10,37
10,15
8,69
6,56
3,19
3,11
0,89
0,07
1,44
0,69
23,15
100,00

*Складено автором за даними 11.

Проведений аналіз структури ринку страхування життя характеризується нестабільністю в утриманні
лідерських позицій серед компаній, що діють на цьому ринку. Якщо у 2012 р. «АСКА-життя» збирала
12,51% валових страхових премій усього ринку, то вже у 2015 р. її частка зменшилася вдвічі.
На початок досліджуваного періоду другу позицію займала «Уніка життя», її частка становила 12,15%
і саме ця компанія стала лідером зі збору валових страхових премій у 2013 р. та 2014 р. і з частками
15,06% і 17, 96% відповідно. Але у 2013 р. досить потужну роботу із потенційними страхувальниками
почала проводити компанія «Метлайф». Як результат – удвічі збільшилася частка на ринку з подальшим
стабільним нарощенням частки у 2014 р. та у 2015 р., що в кінцевому підсумку вивело цю компанію в
2016 р. у лідери на ринку страхування життя по збору валових страхових премій із часткою у 22,53%.
Результативними також можна вважати діяльність таких компаній: «Граве Україна страхування життя» та «PZU Україна страхування життя». Ці компанії у структурі валових страхових премій у 2016 році
впритул наблизилися до 10% значення.
Варто також відзначити прорив у діяльності такої компанії як «Класік страхування життя». Ця компанія не має значної частки у структурі ринку, проте вона показує позитивну динаміку: її частка у валових
зборах страхових премій у 2012 р. становила 0,48%, у 2014 р. – 0, 71%, а вже у 2015 р. – 2,34% і 3,19% у
2016 р. Хоча конкурувати із трійкою лідерів вона поки що не може, проте динаміка досить оптимістична
на найближчі роки.
Із метою визначення монопольного становища на ринку та на основі даних таблиці 2 побудовано хронологічний ряд компаній зі страхування життя та визначено нагромаджені частки (таблиця 3).
Аналізуючи передумови монопольного становища за даними таблиці 3, слід констатувати кардинально протилежну картину у 2012 р. і 2016 р. У 2012 р. на ринку страхування життя повністю
не було монополізації та жодних передумов до монополізації. Оскільки найбільшу частку займала
«АСКА життя» – 12,51%, що є меншим 35% на 22,49%. Нагромаджена частка перших трьох компаній становила в 2012 р. 33,09%, що на 16,91% є меншою від 50%. Якщо сукупна частка перших п’яти
компаній має бути більшою 70%, щоб ринку загрожувала монополізація п’ятьма компаніями, то у
2012 р. нагромаджена частка в обсягах зібраних валових страхових премій першою п’ятіркою компаній
становила 47,04%.
У 2016 р. на ринку страхування життя ситуація складалася так, що ознаки монополізації почали досить чітко простежуватися на ньому. Якщо монополізація однією компанією ринку можна сказати не загрожує, то монополізація першою трійкою компаній – це справа одного-двох років його
функціонування. Якщо у 2012 р. нагромаджена частка перших трьох компаній становила 33,09%, то
у 2016 р. ця частка становить уже 43,05%, що на 6,95% менше критичної позначки в 50%. Якщо у
2016 р. ще витримується норма монополізація п’ятьма компаніями більше 70%, то тут варто звернути
увагу, що цю норму закривають перші сім компаній і з 49, що функціонують на ринку. Такий стан справ
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є потенційною загрозою монополізації ринку як першими трьома, так і першими п’ятьма компаніями, це
лише справа часу.
Таблиця 3
Хронологічні ряди та нагромаджені частки компаній зі страхування життя
за обсягом валових страхових премій в Україні у 2012 і 2016 рр.
№
з/п
1

Компанії зі
страхування життя

2012 р.
Частка,
%

Нагромаджена
частка,%

№
з/п

2016 р.
Компанії зі
страхування життя

Частка, %

Нагромаджена
частка,%

АСКА-життя

12,51

12,51

1

Метлайф

22,53

22,53

2

Уніка життя

12,15

24,67

2

ТАС

10,37

32,90

3

Граве Україна страхування життя

8,42

33,09

3

Уніка життя

10,15

43,05

4

ТАС

7,58

40,67

4

9,16

52,22

5

Метлайф

6,37

47,04

5

8,69

60,91

6

PZU Україна
страхування життя

5,35

52,39

6

АСКА-життя

6,56

67,47

7

Княжа лайф

1,67

54,05

7

Класік страхування
життя

3,19

70,65

8

КД-життя

0,93

54,99

8

Княжа лайф

3,11

73,77

9

Класік страхування
життя

0,48

55,46

9

АХА страхування
життя

1,44

75,21

10

Теком-життя

0,14

55,61

10

КД-життя

0,89

76,10

11

ІНГО Україна життя

0,13

55,74

11

ІНГО Україна життя

0,69

76,79

12

АХА страхування
життя

0,04

55,78

12

Теком-життя

0,07

76,85

…

…

100,00

…

…

100,00

Усього

100,0

Всього

100,0

Граве Україна
страхування життя
PZU Україна
страхування життя

Оскільки отримані показники вказують на відсутність монополізації на ринку страхування життя протягом досліджуваного періоду, проте доцільно здійснювати аналіз впливу монополізації ринку на обмеження конкуренції у 2016 р. на основі показника Герфіндаля-Гіршмана.
Для наших даних (таблиця 3):
ІHH2016 = 22,532 + 10,372 + 10,152 + 9,162 + 8,692 + 6,562 + 3,192 + 3,112 + 1,442 +
(1)
+ 0,892 + 0,692 + 0,072 = 943,8105
Оскільки ІHH ≤ 1000, то ринок є не концентрованим – обмеження конкуренції мало ймовірне – рівень
конкуренції є високим, однак значення показника максимально наближається до нормативного значення.
Досліджуючи рівень конкуренції на ринку самими страховиками, слід акцентувати увагу, насамперед,
на аналізі рівня капіталізації та капіталізації компаній-конкурентів оскільки збільшення капіталізації
свідчить про зміцнення позицій страхової компанії [12, с. 271].
Одним із найпростіших способів визначити свою конкурентну позицію на ринку є аналіз рейтингової оцінки інших компаній, що діють на ринку за такими показниками: сума страхових премій; обсяги
активів страховиків; величина власного капіталу; інвестиційний дохід; обсяг сформованих страхових
резервів і страхові виплати. Свого часу з цією метою Ю. Б. Баглюк запропонувала методику, за якою
кожному показнику страхової компанії відведено місце або ранг: найкращому – перше місце, найгіршому
– останнє. Ранги визначено за всіма показниками кожного страховика. Найвищий рейтинг виявлено для
страхової компанії з найменшою сумою рангів, за якими виконано оцінку, останнє місце (ранг) посідає
компанія з найбільшою їх сумою [5, с. 72].
Отримані результати наведено в таблиці 4.
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Таблиця 4
Рейтингова оцінка компаній зі страхування життя в Україні
у 2016 році методом сумування рейтингів*
Компанія зі
страхування
життя
Граве Україна
страхування
життя
Метлайф

Страхові пре- Рей- Активи,
мії, тис. тинг тис. грн
грн

Рейтинг

Страхові
Страхові
Власний
РейРейвиплати,
резерви,
капітал,
тинг
тинг
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Рейтинг

Сума
рейтингів

252581

4

2497681

1

207772

3

2240218

1

87111

1

10

621024

1

1849236

2

212329

2

1473461

2

66429

3

10

ТАС

285857

2

1632684

3

132867

4

1451795

3

71748

2

14

Уніка життя
PZU Україна
страхування
життя
Княжа лайф

279659

3

891777

4

417284

1

458781

5

8661

7

20

239521

5

650239

5

88761

5

532890

4

53581

4

23

85799

8

327235

6

48082

8

270760

6

6418

8

36

АСКА-життя

180837

6

213209

7

59780

6

141653

7

32738

5

31

КД-життя
Класік страхування життя
Теком-життя

24442

10

179293

8

41251

9

135552

8

1184

10

45

87836

7

94799

9

39468

10

47847

9

201

12

47

1841

12

68756

10

50698

7

16776

10

1892

9

48

39778

9

48318

11

36416

11

7959

12

328

11

54

19024

11

48254

12

28062

12

12236

11

9721

6

52

АХА страхування життя
ІНГО Україна
життя

*Складено автор за даними 11.

Згідно із даними таблиці лідерську позицію серед рейтингів компаній зі страхування життя у 2016
році поділили дві компанії: Граве Україна страхування життя та Метлайф. Практично наближається до
них і страхова компанія ТАС.
Застосовувати такий спосіб дослідження рейтингів компаній зі страхування життя доцільно лише для
потенційних страхувальників, у яких сформувалося бажання укласти договір страхування життя і вони
розпочали досліджувати суб’єктний склад страхового ринку. Для ознайомлення із загальним станом діяльності компаній у конкретний період – цього не достатньо.
Основний недолік зазначеної методики в тому, що вона має ефект «фото-кадра», тобто відображає
певний результат у певний момент часу і не відображає узагальненого результату аналізу причинно-наслідкових зв’язків між загальним і складовими елементами. Тому для страхових компаній, які зацікавлені
у визначенні стратегічних пріоритетів свого подальшого розвитку, покращенні конкурентної позиції на
ринку та підвищенні своєї рейтингової позиції рекомендовано застосовувати модель рейтингового оцінювання, в основі якої – мультиплікативний підхід.
Формалізований вигляд моделі описує формула:
,
(1)
де – інтегрований рейтинговий показник оцінки j-ої страхової компанії; – нормовані значення і-ого
деталізованого середньозваженого показника оцінки функціонування компанії зі страхування життя; –
ваговий коефіцієнт впливу і-ого показника функціонування компанії на рівень її рейтингу.
Розрахунок величини

здійснюється через визначення зваженого середньогеометричного значення

та нормування його відповідно до умови максимізації і-го показника.
показника
Для компаній зі страхування життя важливим показником ефективного функціонування є рівень конкурентоздатності на страховому ринку. В запропонованій моделі значення такого рівня виражається через ваговий коефіцієнт , який є зваженим середньогеометричним відношення частки ринку досліджуваної компанії хіj щодо такого виду послуг до частки компанії
що є фаворитом на ринку, тобто
займає найбільшу частку ринку з реалізації цих послуг щодо кожного показника. З урахуванням цього
модель набуває такого виду:
,
90
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Розраховані значення інтегрального рейтингового показника
страхової компанії належать проміжку [0,1]. Чим ближче значення наближається до нуля, тим вищим є рейтинг досліджуваної компанії.
Переводячи зазначену модель у практичну площину, доцільно акцентувати на тому, що ефективність і
достовірність кінцевого результату буде залежати, передусім, від того, на основі яких показників будуть
робитися висновки про рейтингову оцінку компанії зі страхування життя. З цього погляду рекомендовано
досліджувати рейтингову позицію на основі таких показників: власний капітал; активи; інвестиційний
дохід; страхові виплати; страхові премії та страхові резерви. Ці показники всебічно відображають основні результати діяльності страхової компанії.
Застосовуючи зазначену методику, середньозважений рейтинг компаній, на основі запропонованих
показників, можливо здійснювати і за певний рік, і за певний період.
Для визначення середньозваженого рейтингу за 2016 рік скористаємося даними таблиці 5.
Таблиця 5
Вихідні дані для визначення середньозваженого рейтингу компаній зі страхування життя в Україні
за 2016 рік*
Компанія зі страхування життя
Граве Україна страхування життя
Метлайф
ТАС
Уніка життя

Власний
капітал,
тис. грн
207 772
212 329
132 867
417 284

Активи,
тис. грн

Інвестиційний
дохід, тис. грн

2 497 681
1 849 236
1 632 684
891 777

155 939
171 527
122 636
23 694

Страхові
виплати,
тис. грн
8 711
66 429
71 748
8 661

Страхові
премії, тис.
грн
252 581
621 024
285 857
279 659

Страхові
резерви,
тис. грн
2 240 218
1 473 461
1 451 795
458 781

PZU Україна страхування життя

88 761

650 239

54 390

53 581

239 521

532 890

АСКА-життя
Класік страхування життя
Княжа лайф
КД-життя
Теком-життя
АХА страхування життя
ІНГО Україна життя

59 780
39 468
48 082
41 251
50 698
36 416
28 062

213 209
94 799
327 235
179 293
68 756
48 318
48 254

16 775
4 138
17 866
13 111
1 761
521
629

32 738
201
6 418
1 184
1 892
328
9 721

180 837
87 836
85 799
24 442
1 841
39 778
19 024

141 653
47 847
270 760
135 552
16 776
7 959
12 236

*Складено автор за даними [11].

Отримані результати діяльності компаній зі страхування життя, що відображені в таблиці 5, підтверджують лідерські позиції компанії Граве Україна страхування життя у 2016 році в Україні за такими
показниками як активи та страхові резерви. Компанія Метлайф лідирувала за показником зібраних страхових премій; ТАС була лідером у здійсненні страхових виплат, а Уніка життя володіла найбільшим розміром власного капіталу серед усіх страховиків, що здійснювали у 2016 році діяльність у сфері страхування життя.
Проте за наведеними даними важко визначити абсолютного лідера ринку, тому визначено середньозважений рейтинг компанії на основі запропонованої вище моделі. За результатами моделювання середньозважений рейтинг страхових компаній на ринку страхування життя у 2016 році в Україні має такий
вигляд (таблиця 6):
Таблиця 6
Результати моделювання середньозваженого рейтингу компаній зі страхування життя в Україні
у 2016 році
Rj

Місце

Назва компанії

Rj

Місце

Назва компанії

0,10
0,16
0,17
0,43
0,44
0,52

1
2
3
4
5
6

ТАС
Метлайф
Граве Україна страхування життя
PZU Україна страхування життя
Уніка життя
АСКА-життя

0,81
0,90
0,92
0,93
0,94
0,94

7
8
9
10
11
12

КД-життя
ІНГО Україна життя
Теком-життя
Княжа лайф
АХА страхування життя
Класік страхування життя

Відображені результати показують, що трійку лідерів у здійсненні страхування життя у 2016 році
в Україні формують три компанії: Граве Україна страхування життя; Метлайф та ТАС із значеннями
інтегрального рейтингового показника відповідно 0,17; 0,16 та 0,10. Абсолютним лідером серед них є
компанія ТАС.
Для того, щоб з’ясувати чи отримана лідерська позиція є моментним явищем (станом на певний рік),
чи все-таки компанія є абсолютним лідером – рекомендовано визначати інтегральний рейтинговий поНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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казник на основі результатів діяльності протягом певного періоду, наприклад, останні п’ять років (2012
– 2016 рр.).
Проведене дослідження рейтингових позицій компаній зі страхування життя за шістьма основними
показниками (таблиця 5) дає можливість зробити висновок, що на ринку є сформована трійка лідерів, але
за різним показником – домінуючі позиції серед лідерів кардинально змінювалися.
Застосовуючи модель рейтингового оцінювання, в основу якої покладено мультиплікативний підхід
для досліджуваних компаній зі страхування обраховано інтегральний показник середньозваженого їх
рейтингу на основі показників власного капіталу, активів, інвестиційного доходу, страхових виплат, страхових премій і страхових резервів за останні 5 років. Результати наведено в таблиці 7.
Таблиця 7
Інтегральний показник середньозваженого рейтингу компаній зі страхування життя в Україні
за 2012–2016 рр.
Rj

Місце

Назва компанії

Rj

Місце

Назва компанії

0,13
0,21
0,27
0,39
0,47
0,47

1
2
3
4
5
6

ТАС
ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
МЕТЛАЙФ
УНІКА ЖИТТЯ
АСКА-ЖИТТЯ
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

0,78
0,81
0,86
0,89
0,91
0,96

7
8
9
10
11
12

КД-ЖИТТЯ
КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
КНЯЖА ЛАЙФ
ТЕКОМ-ЖИТТЯ
ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ
АХА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Отримані результати за 5 років підтверджують практично не значну похибку відхилення від даних
за 2016 рік. Абсолютну лідерську позицію на ринку займає компанія «ТАС», близько з нею ідуть «Граве
Україна страхування життя» та «Метлайф».
Висновки. Отже, оцінку конкурентної позиції на ринку страхування життя доцільно проводити як на
макрорівні – рівні контролюючих органів, так і на мікрорівні – рівні самих компаній зі страхування життя.
Досліджуючи конкурентну ситуацію на рівні контролюючих органів, метою яких є забезпечення добросовісної конкуренції та своєчасна протидія монополізації вітчизняного ринку страхування життя,
було встановлено, що в Україні досить високий рівень конкуренції.
Проаналізовано конкурентну позицію провідних компаній зі страхування життя та встановлено, що в
Україні визначилась трійка лідерів: ТАС, Метлайф та Граве Україна страхування життя. На сьогодні вони
не є монополістами ринку, але темпи з якими вони нарощують обсяги своєї діяльності за такими основними показниками як власний капітал, активи, інвестиційний дохід, страхові виплати, страхові премії,
страхові резерви дають підстави стверджувати, що в найближчих два-три роки ці компанії можуть стати
абсолютними монополістами ринку. Підтвердженням цього і є значення індексу Герфіндаля-Гіршмана,
яке критично наблизилося до нормативного.
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ПОТЕНЦІАЛ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ:
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ
У статті обґрунтовано сутність ресурсного потенціалу іпотечного кредитування. Визначено структуру потенціалу іпотечного кредитування. Виділено характерні ознаки заставного, фінансового, інвестиційного, інституційного та регуляторного потенціалу. Виокремлено специфічні особливості землі як об’єкта іпотеки. Охарактеризовано джерела формування фінансового потенціалу іпотечного кредитування та визначено напрями його
розширення. Визначено напрями ефективного використання інституційного потенціалу. Виокремлено нормативні,
інформаційні та фінансові напрями регулятивного впливу держави на систему іпотечного кредитування.
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ПОТЕНЦИАЛ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ
В статье обоснована сущность ресурсного потенциала ипотечного кредитования. Определена структура потенциала ипотечного кредитования. Выделены характерные признаки залогового, финансового, инвестиционного,
институционального и регуляторного потенциала. Определены специфические особенности земли как объекта
ипотеки. Охарактеризованы источники формирования финансового потенциала ипотечного кредитования и определены направления его увеличения. Определены направления эффективного использования институционального
потенциала. Выделены нормативные, информационные и финансовые направления регулятивного воздействия государства на систему ипотечного кредитования.
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MORTGAGE LENDING POTENTIAL IN AGRARIAN SPHERE:
ESSENCE, STRUCTURE, SPECIFICATION OF FORMATION
The resource potential of mortgage lending in the agrarian sector is viewed as a combination of material and financial
resources in conjunction with the system of relations arising from their use through the mechanism of mortgage lending.
The components of the resource potential of mortgage lending in the agrarian sector include: mortgage potential; financial potential; investment potential; institutional capacity; regulatory capacity.
Pledging potential includes volumes, qualitative status, structure and monetary valuation of the existing property in the
agrarian sector of the economy, which can act as collateral. Land resources play a key role in building mortgage potential.
Under the financial potential we understand the possibility of attracting mortgage lending temporarily free cash to the
system of agricultural producers and mechanisms for its transformation into a mortgage. The sources of the financial
potential of the mortgage lending system include: saving the population; free funds of enterprises; funds allocated from the
state and local budgets to support and finance agriculture; funds of investment funds.
The essence of the investment potential lies in the feasibility of investing the mortgaged loan in measures to improve the
efficiency of agrarian business activities and obtain higher profits. The directing of monetary mortgage resources in agricultural production takes place in two directions: extensive and intensive.
The institutional capacity is to create an effective system of participants in the mortgage market that would ensure the
efficient use of accumulated debt capital and profitability for all subjects of mortgage relations.
Regulatory potential is manifested through the normative, informational and financial support of the sphere of mortgage
lending of agrarian business subjects .
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That's why it is necessary to investigate the possibilities of developing mortgage lending to agriculture in order to improve the socio-economic situation and ensure Ukraine's food security.
Key words: mortgage lending, resource potential, mortgage.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічної системи України важливу роль відводять формуванню, відтворенню й ефективному використанню потенціалу аграрної сфери економіки. У
зв’язку з дефіцитом власних коштів на фінансування поточних потреб і потреб розвитку суб’єктів господарювання в аграрній галузі, одним із найбільш розповсюджених та ефективних механізмів пожвавлення
їх економічної діяльності у світовій практиці є залучення позикових коштів через систему іпотечного
кредитування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань розвитку іпотечного кредитування сільськогосподарського виробництва займалися такі вчені: В. Алексійчук, В. Амбросов, М. Гладій,
М. Ельдієв, Т. Калашнікова, Г. Калетник, М. Мойса, Г. Підлісецький, А. Сомик, Б. Смагин, П. Савлук,
П. Стецюк, Т. Шаталова та ін. Однак на сьогодні в економічній науці бракує досліджень, спрямованих на
формування наукового підходу щодо сутності та структури ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери.
Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності ресурсного потенціалу іпотечного кредитування
сільськогосподарських виробників і визначення шляхів його нарощування.
Виклад основного матеріалу. Поняття «ресурсний потенціал» використовують у науковій літературі
та на практиці з кінця ХХ століття для кількісної оцінки обсягів певного явища або процесу, можливостей його розвитку. Для правильної ідентифікації поняття «ресурсний потенціал», насамперед, проаналізуємо визначення його елементів – «ресурс» і «потенціал».
У великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття «ресурс» (від французького слова ressourses – допоміжний засіб) визначено як запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби;
грошові цінності, джерела чого-небудь [1, с. 1216].
Водночас категорію «потенціал» розтлумачено як сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил тощо, що можуть бути використані в певній галузі, ділянці, сфері; запас чого-небудь,
резерв; приховані можливості, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов
[1, с. 1087].
Основна відмінність понять «ресурс» і «потенціал» проявляється через їх відношення до суб’єктів
господарювання, а саме: ресурси можуть існувати незалежно від організацій, тоді як потенціал притаманний певним господарюючим суб’єктам у процесі їх функціонування та використання ресурсів. Ми
погоджуємось із думкою російського вченого М. Ельдієва, що ресурсний потенціал є більш змістовною
категорією, ніж просто ресурси чи їх різновиди, оскільки ця категорія містить також обсяги використання ресурсів для виробництва, визначає ефект від їх спільної дії та можливості адаптації до мінливих умов
середовища [2, с. 50].
Розкриття сутності дефініції «ресурсний потенціал» відбувається через його елементний склад. Елементи ресурсного потенціалу можна формалізувати через фактори економічного розвитку або фактори
виробництва. Такий підхід обумовлюється розумінням фактору (від лат. facere – «діяти», «виробляти»,
«примножувати») як одного з основних ресурсів виробничої діяльності підприємства й економіки загалом (земля, праця, капітал та ін.), що є рушійною силою економічних, виробничих процесів і впливає на
результат виробничої, економічної діяльності.
Зокрема, П. Самуельсон і В. Нордхаус щодо ресурсного потенціалу виділяли такі фактори економічного розвитку, як трудові ресурси (наявна пропозиція на ринку праці, освіта, мотивація та дисципліна),
природні ресурси (земля, корисні копалини, екологічний стан природного середовища), капітал (обладнання, інфраструктура), технології (науково-інженерні розробки, методи управління). В сучасних умовах
господарювання зазначені фактори економічного розвитку варто доповнити інформаційним і фінансовим
(грошовим) капіталом [3, с. 113].
Виходячи з позицій системного підходу, неможливо розглядати ресурсний потенціал у вузькому розумінні, лише як сукупність складових – природно-ресурсного, трудового, технічного, науково-технологічного та фінансового потенціалів.
Поняття «ресурсний потенціал» широко застосовують на рівні економіки країни загалом, окремих
галузей і видів економічної діяльності, регіонів, господарюючих суб’єктів.
Економічний зміст категорії «ресурсний потенціал іпотечного кредитування» перетинається на макро- та мікроекономічному рівнях із поняттями фінансового, кредитного та інвестиційного потенціалів.
Залежно від позиції, з якої розглядають поняття фінансового, кредитного й інвестиційного потенціалів,
ці три компоненти можуть бути як рівнозначними взаємопов’язаними елементами, що входять до ресурсного потенціалу іпотечного кредитування, так і ієрархічною структурою, де інвестиційний і кредитний
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потенціали є підсистемами фінансового потенціалу наряду з інституційним потенціалом і фінансовими
ресурсами.
На нашу думку, фінансовий, кредитний та інвестиційний потенціали неможливо розглядати як окремо
взяті економічні явища. Базуючись на зазначених нами передумовах, уважаємо, що ресурсний потенціал
іпотечного кредитування в аграрній сфері варто розглядати як сукупність матеріальних і фінансових ресурсів у сукупності із системою відносин, що виникають із приводу їхнього використання через механізм
іпотечного кредитування.
Комплексність ресурсного потенціалу іпотечного кредитування розкривається через сукупність його
елементів, взаємозв’язків між ними та системних впливів на результуючі показники окремих суб’єктів
іпотечних відносин, сільськогосподарської галузі й економіки загалом.
До складових ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері ми відносимо:
– заставний потенціал;
– фінансовий потенціал;
– інвестиційний потенціал;
– інституційний потенціал;
– регуляторний потенціал.
Заставний потенціал містить у собі обсяги, якісний стан, структуру та грошову оцінку наявного у
аграрному секторі економіки майна, яке може бути заставою. Своєю чергою, до об’єктів нерухомості,
що можуть бути використані як заставний потенціал, належить майно як споживчого, так і виробничого
призначення.
Згідно із ст. 4 Закону України «Про заставу» предметом застави може бути майно, яке відповідно до
законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Водночас предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору
застави, зокрема продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це
передбачено договором [4].
Із усієї сукупності нерухомого майна аграрної галузі ключову роль у формуванні заставного потенціалу відіграють земельні ресурси – землі сільськогосподарського призначення. Земля як ресурс володіє
рядом специфічних особливостей, до яких належать такі:
– обсяг сільськогосподарських угідь є величиною обмеженою, їх неможливо створити, як інші об’єкти
нерухомості, неможливо перенести у просторі;
– земля є відновлюваним ресурсом виробництва, що забезпечується лише за умови раціонального
користування нею та вжиття заходів щодо поліпшення її характеристик;
– земля є незамінним ресурсом у сільськогосподарській діяльності, що надає їй унікальності порівняно з іншими ресурсами, створеними працею людей у процесі господарювання.
Саме від якісного складу та структури сільськогосподарських угідь залежить вибір підприємця щодо
спеціалізації аграрного виробництва, методи та технології ведення господарства, і, зрештою, сукупна
потреба в залученні позичкового капіталу через іпотечну систему. Кількісні та якісні характеристики земельних ресурсів впливають на величину оціночної вартості землі, що, своєю чергою, формує заставний
потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері, оскільки саме від цієї величини залежить потенційний обсяг надання іпотечних кредитів під заставу землі.
Фінансовий потенціал професор К. В. Васьківська визначає як процес акумулювання, розподілу та
перерозподілу фінансових ресурсів через систему банківських, страхових, інвестиційних інституцій за
допомогою фінансово-кредитного інструментарію та в межах законодавчого поля держави з метою активізації і стимулювання підприємницьких можливостей суб’єктів господарювання [5, с. 84].
Під фінансовим потенціалом ми розуміємо можливості залучення в систему іпотечного кредитування
сільськогосподарських виробників тимчасово вільних грошових коштів і механізми їх трансформації в
іпотеку.
До джерел формування фінансового потенціалу системи іпотечного кредитування належать:
– заощадження населення, розміщені на довгострокових депозитах;
– вільні кошти підприємств, що перебувають на рахунках у банках;
– кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів на реалізацію державних і регіональних програм підтримки і фінансування сільського господарства;
– кошти інвестиційних фондів, спрямовані в банківську сферу через вторинний іпотечний ринок.
Ініціатори іпотечних відносин – кредитор і позичальник – зустрічаються на первинному іпотечному
ринку, де перший надає позику на придбання або створення матеріальних цінностей, земельних ділянок,
освоєння новітніх технологій, а останній для забезпечення кредиту надає гарантію на передачу права
власності на нерухоме майно, яким володіє позичальник, у разі неповернення такого кредиту або порушення умов його погашення. Цей момент є складовим елементом у механізмі кредитно-інвестиційного
забезпечення господарської діяльності аграрної галузі держави.
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До шляхів розширення фінансового потенціалу іпотечного кредитування належать:
– використання банківських інструментів щодо залучення депозитів;
– створення сприятливих умов для розміщення іпотечних цінних паперів на фондовому ринку;
– вдосконалення процедури державного фінансування програм розвитку аграрного бізнесу;
– оптимізація інвестиційних потоків шляхом удосконалення процедури розподілу і перерозподілу залучених інвестицій між суб’єктами аграрного підприємництва, що виявляють потребу в кредитуванні;
– зменшення показників ризиковості за кредитами й іпотечними цінними паперами шляхом оптимізації системи державного гарантування іпотечного кредитування.
Сутність інвестиційного потенціалу полягає в можливості доцільного вкладення отриманої іпотечної
позики в заходи з покращення ефективності діяльності аграрних суб’єктів господарювання й отримання
вищих прибутків.
Ми поділяємо думку О. М. Щербатюк, яка стверджує, що інвестиційний потенціал є комплексом інвестиційних ресурсів у поєднанні з можливостями, засобами й умовами їхнього залучення й використання в інвестиційній діяльності підприємства [6].
Спрямування грошових іпотечних ресурсів в аграрному виробництві відбувається у двох напрямах:
екстенсивному й інтенсивному. Отримання іпотечних кредитів на придбання або створення необоротних
активів (придбання земельних ділянок, збільшення поголів’я тварин, придбання для посіву нових культур, закупівля сільськогосподарської техніки, придбання або будівництво будівель і споруд, закупівля або
будівництво технологічних ліній із продуктивністю, що відповідає наявній) є екстенсивним напрямом їх
використання.
Із метою інтенсивного розвитку кредитні ресурси спрямовуються на поліпшення якісних властивостей земель, раціоналізацію процесу природокористування, вдосконалення виробничого процесу шляхом
придбання сучасної сільськогосподарської техніки та технологічних ліній із вищою продуктивністю,
здійснення вкладень у цінні породи тварин і сорти сільськогосподарських культур, придбання цілісних
майнових комплексів із налагодженим процесом господарювання.
Інституційний потенціал полягає у створенні дієвої системи учасників іпотечного ринку, яка забезпечувала б ефективне використання акумульованого позичкового капіталу, забезпечувала отримання прибутку для всіх суб’єктів іпотечних відносин і сприяла мінімізації ризиків.
Напрямами ефективного використання інституційного потенціалу є:
– підвищення ефективності діяльності наявних на ринку нерухомості ріелторів, нотаріальних контор,
оцінювачів і можливості для створення нових учасників ринку;
– оптимізація діяльності законодавчих органів влади в галузі нормативно-правового забезпечення у
сфері іпотечного кредитування аграрних підприємств і фермерських господарств під заставу нерухомого
майна, зокрема земель сільськогосподарського призначення;
– вдосконалення процедури стягнення заборгованості за іпотечними кредитами в судовому порядку;
– створення нових або трансформація існуючих у державі іпотечних інститутів, на які покладаються
обов’язки із гарантування іпотечних кредитів, формуванню земельних банків, викупу нерухомості, що
була зазначена в якості застави за кредитом, що не може бути погашений;
– оптимізація структури страхового ринку, основною функцією якого є погашення ризиків за іпотечними кредитами;
– формування єдиної інтегральної системи державних реєстраторів, що можуть забезпечити наповнення єдиної бази даних щодо обтяження нерухомого майна суб’єктів аграрного підприємництва заставою.
Регуляторний потенціал проявляється через потребу формування на державному рівні доцільних
правил гри на ринку іпотечного кредитування аграрної сфери шляхом розробки відповідної нормативно-правової бази, створення державних регулюючих інститутів, системи адміністративних і фінансових
механізмів та інструментів впливу на динаміку іпотечних відносин.
До основних напрямів регуляторного впливу держави є нормативне, інформаційне та фінансове забезпечення сфери іпотечного кредитування суб’єктів аграрного підприємництва.
Регуляторний потенціал за першим напрямом проявляється через прийняття законів і підзаконних
нормативних актів, що регулюють взаємовідносини суб’єктів іпотечних відносин в аграрній сфері, а також шляхом ефективної реалізації функцій наявних наглядових органів, покликаних здійснювати контроль за відповідністю дій суб’єктів іпотечних відносин в аграрній галузі чинним законодавчим нормам, із
своєчасним застосуванням санкцій до порушників нормативного порядку.
Інформаційне забезпечення як складова регуляторного потенціалу виявляється в можливості формування єдиної бази даних на державному рівні з метою надання кредиторам та інвесторам вичерпної актуальної інформації щодо заставного статусу нерухомого майна та надання доступу суб’єктам іпотечних
відносин, щодо кількісного та якісного стану нерухомого майна, а також формування інформаційних
засад для ринкової оцінки майна.
Формування фінансового забезпечення регуляторного потенціалу здійснюється шляхом:
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– створення та фінансування спеціалізованих інституцій для стимулювання іпотечного кредитування
як то: Державного земельного банку, інституцій гарантування іпотечних кредитів, державних реєстраторів тощо;
– надання державних гарантій за іпотечними кредитами й іпотечними цінними паперами з метою
зменшення їх ризиковості та, відповідно, зниження відсоткових ставок за кредитами під заставу нерухомості і зростання їх доступності та привабливості;
– фінансування бюджетних програм із підвищення доступності іпотечних кредитів для позичальників;
– регулювання обігу та відчуження заставного майна (зокрема, створення земельного фонду) з метою забезпечення стабільності на ринку нерухомості, згладжування негативних наслідків неплатоспроможності позичальників, захисту прав кредиторів і позичальників у процесі іпотечного кредитування
суб’єктів аграрного бізнесу.
Висновки. Отже, ресурсний потенціал іпотечного кредитування аграрної сфери є системою потенціалів, що віддзеркалюють поліаспектність відносин, які виникають у процесі кредитно-фінансової та виробничої діяльності. Кожен із описаних елементів ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери потребує детального аналізу власного змістовного наповнення та системних взаємозв’язків
між усіма складовими, оскільки результат дає тільки функціонування системи загалом.
Саме в такому розрізі, на нашу думку, необхідно досліджувати можливості розвитку іпотечного кредитування сільського господарства з метою покращення соціально-економічної ситуації та забезпечення
продовольчої безпеки України.
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ
ПОТОЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
У статті критично проаналізовано різноманітні підходи до оцінювання конкурентоспроможності банків.
Узагальнено недоліки основних методик оцінки конкурентоспроможності банків і наведено процедурний механізм
застосування методики інтегральної оцінки конкурентоспроможності банківської установи. Запропоновано для
згортання показників поточної конкурентоспроможності банку в інтегральний показник, використати графоаналітичний метод. Наочну геометричну інтерпретацію оцінки рівня конкурентоспроможності здійснено через порівняння конкурентоспроможності вітчизняних банків і банків з участю транснаціонального банківського капіталу.
Ключові слова: конкурентоспроможність банківських установ, конкурентоспроможність банківських продуктів, поточна конкурентоспроможність банку, індикаторний показник, графоаналітичний метод, методика оцінювання.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ТЕКУЩЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА
В статье критически проанализированы различные подходы к оценке конкурентоспособности банков. Обобщены недостатки основных методик оценки конкурентоспособности банков и представлен процедурный механизм применения методики интегральной оценки конкурентоспособности банковского учреждения. Предложено
для свертывания показателей текущей конкурентоспособности банка в интегральный показатель, использовать
графоаналитический метод. Наглядная геометрическая интерпретация оценки уровня конкурентоспособности
осуществлена путем сравнения конкурентоспособности отечественных банков и банков с участием транснационального банковского капитала.
Ключевые слова: конкурентоспособность банковских учреждений, конкурентоспособность банковских продуктов, текущая конкурентоспособность банка, индикаторный показатель, графоаналитический метод, методика
оценивания.
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THE APPLIED ASPECTS
OF ASSESSING THE CURRENT COMPETITIVENESS OF THE BANK
In the article the author critically analyzes various approaches to assessing the competitiveness of banks. The shortcomings of the main methods for assessing the competitiveness of banks are summarized and a procedural mechanism for
applying the integral assessment methodology of the competitiveness of a banking institution is presented. It is proposed to
use the graphoanalytical method to combine indicators of the current competitiveness of the bank in the integral indicator.
A geometric interpretation of the assessment of the level of competitiveness is made by comparing the competitiveness of
domestic banks and banks with the participation of transnational bank capital. As a result of the research carried out, the
methodical tools for assessing the competitiveness of banks have been further developed, which, unlike other approaches,
is based on the use of the graph-analytical method and provides for the construction of a radar of current competitiveness
in terms of the bank’s shares in net interest income, net fee and trading income of the banking system, as well as a radar of
competitive potential, depending of the long-term credit rating of the bank, financial inclusive the country and the global
competitiveness of the bank’s home country. It was found that banks with transnational bank capital in Ukraine have higher
competitiveness than domestic banks, due to more powerful competitive potential and to develop measures to increase the
competitiveness of domestic banks. Increasing the competitiveness of domestic banks is possible by increasing the capital
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base, introducing innovative technologies, improving the quality of customer service, improving the range of banking products, optimizing the bank’s internal structure.
Keywords: the competitiveness of banking institutions, the competitiveness of banking products, the current competitiveness of the bank, indicator, graph-analytical method, methodology of evaluation.

Постановка проблеми. У науково-аналітичному просторі представлено різноманітні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності банківських установ. Водночас такі методики розрізняють за
рівнем охоплення напрямів банківської діяльності, сукупністю використовуваних показників, особливостями інструментальної бази аналітичного процесу, видовим представленням джерел отримання інформації тощо. За таких умов актуальності та практичної значущості набуває розробка підходу до проведення
якісної оцінки поточного рівня конкурентоспроможності банку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладна проблема оцінювання конкурентоспроможності банківських установ викликає інтерес у багатьох вітчизняних науковців, зокрема її досліджували: В. Вікулов, В. Криворотов, Ю. Кудашева, І. Ніконова, Т. Пономарьова, М. Портер, І. Рикова,
Т. Селевич, І. Спіцин, О. Чернишов, Р. Шамгунов та інші. Так, їхні напрацювання стосуються врахування
окремих аспектів досліджуваної проблеми: фінансової стійкості, платоспроможності та кредитоспроможності банку; специфіки конкурентної стратегії; конкурентних характеристик продукції банківської установи;
конкурентного потенціалу врахування; інвестиційної привабливості, впливу економічних і неекономічних
факторів, сукупності кількісних і якісних характеристик банківської діяльності тощо. Отже, в економічній
літературі представлене значне розмаїття методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності банку.
Однак у практичній діяльності жоден із розглянутих методів не знайшов широкого застосування. Це можна
пояснити тим, що для кожного методу притаманні певні недоліки й обмеженість у застосуванні.
Метою статті є дослідження наявних методик оцінки конкурентоспроможності банківських установ,
з’ясування їх позитивних і негативних аспектів, формулювання основних критеріїв, які слід ураховувати
під час оцінювання конкурентоспроможності банку та розробки авторської методики такої оцінки.
Виклад основного матеріалу. Досить часто оцінювання конкурентоспроможності банків здійснюється на основі методик оцінювання фінансової стійкості, платоспроможності та кредитоспроможності
банку. До таких методик можна віднести рейтингові системи «CAMEL», «RATE» й інші. Водночас методики оцінювання фінансової стійкості банку не повною мірою можуть бути використані для оцінки
його конкурентоспроможності, оскільки враховують лише фінансову сторону банківської діяльності та
включають сукупність показників, які не дозволяють робити висновки щодо загального рівня конкурентоспроможності банківської установи. До того ж, переважна частина таких методик базується на фінансовій звітності як основному джерелі отримання інформації щодо діяльності банку та містить здебільшого кількісні показники, без урахування якісних характеристик банківської діяльності.
Інша група методик оцінювання конкурентоспроможності ґрунтується на підставі визначення конкурентної стратегії [7]. Такі методики передбачають усебічне врахування позицій банківської установи
на ринку, а також розробку стратегічних поведінкових рекомендацій. Тут результатом оцінювання є не
кількісна оцінка, а віднесення банку до певної класифікаційної групи та, як наслідок, формування рекомендацій, що спрямовуються на отримання додаткового економічного ефекту. Водночас саме стратегічна орієнтованість є головною перевагою таких методик. Однак недоліком такого підходу є неможливість
кількісного виміру рівня конкурентоспроможності відносно конкурентів і неспроможність визначення
приросту рівня конкурентоспроможності в результаті реалізації тих чи інших стратегічних заходів. Не
можна оминути увагою й складнощі оцінки впливу факторів, які формують цілісне уявлення конкурентоспроможності банку, наприклад, споживчі характеристики банківських продуктів і послуг, ефективність
функціонування окремих підрозділів і регіональної мережі тощо. Отже, досліджувані методики можуть
надати лише загальні рекомендації щодо стратегічної поведінки на ринку, без детальної оцінки рівня ефективності пропонованих і проваджуваних стратегічних рішень із позицій конкурентоспроможності банку.
Під час розгляду методик оцінки конкурентоспроможності банківської установи варто зупинитися й
на методиках, що враховують конкурентоспроможність продуктів і послуг. Такі методики передбачають
наявність дуалістичної взаємопов’язаності та впливу між конкурентоспроможністю банківської установ,
а також конкурентоспроможністю її продуктів і послуг. Конкурентоспроможність банківської продукції
загалом полягає в здатності задовольняти постійно зростаючі потреби клієнтів (зокрема, й у співвідношенні ціни та якості продукції) порівняно з конкурентами. Тому в цьому випадку визначення рівня
конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг, є одним із основних елементів аналізу діяльності банку та базується на вивченні залежності двох параметрів – якості та вартості. Крім того, порівняльну характеристику варто проводити, по-перше, за окремими напрямами діяльності, а саме: кредитна
діяльність, розрахунково-касове обслуговування, операції з цінними паперами, діяльність із залучення
депозитів тощо; а, по-друге, за основними параметрами якості банківського продукту – асортимент, споживацькі властивості, канали просування на ринку, швидкість та умови надання та ін.
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Так, прикладами методик оцінювання конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг є підходи, що передбачають урахування: 1) якісних параметрів, пов’язаних із характеристиками особливостей їх продажу [6]; 2) сегментаційних моделей поділу клієнтської бази [1]; споживчих та економічних
властивостей на основі методу аналізу ієрархій, виділення продуктового ряду з обов’язковим аналізом
доцільності надання кожного продукту / послуги та тарифної політики [3].
На підставі вищенаведеного можна зробити висновок, що перевагою наведених методик є всебічне
врахування конкурентних характеристик продукції банківської установи, проте розгляд конкурентоспроможності банку з погляду конкурентоспроможності його продукції суттєво применшує якість оцінки,
оскільки під час оцінювання виключаються такі важливі аспекти конкурентоспроможності, як операційна ефективність, становище банку на ринку, ділова репутація, стійкість кадрового потенціалу тощо.
На нашу думку, прирівнювати між собою поняття конкурентоспроможність продуктів/послуг та конкурентоспроможність банку є абсолютно некоректним. Це можна пояснити тим, що окремому банку
може бути притаманний досить високий рівень розвитку за окремими напрямами діяльності, порівняно
з конкурентами, на фоні надання послуг із досить низькою конкурентоспроможністю. Та, навпаки, сформований рівень якісних характеристик послуги (додатковість опцій, швидкість надання, компетентність
фахівців, тощо), що визначає її порівняно високу конкурентоспроможність, може спостерігатися в банку
зі спадною фінансовою стійкістю або низькою прибутковістю.
Недоліки

Характеристика

Врахування обмеженої кількості факторів

Значна кількість методик базуються на внутрішній інформації та не враховують вплив зовнішнього середовища.

Нерепрезентативна
сукупність показників

Суб’єктивний
характер

Статичність

Ряд методик зводиться до оцінки лише кількісних
характеристик банківської діяльності, що не відображає її
якісну сторону. При цьому, кількісні характеристики в
окремих випадках представлені лише абсолютними
показниками, які є найменш інформативними. В
методиках, до яких входять якісні показники, задля
характеристики некількісних аспектів діяльності банку,
зазвичай такі індикатори є некоректними та представлені
у вигляді відповідей на анкетні питання.
Включення до окремих методик якісних показників
передбачає використання експертних оцінок, що, в свою
чергу, обумовлює певний суб’єктивізм отриманого
результату. Аналогічна ситуація виникає при
використанні інтегральних індикаторів
конкурентоспроможності банку, коли експертні оцінки
використовуються для визначення значущості часткових
показників при формуванні інтегрального.
Методики, що базуються на використанні аналітичних
даних за один період, дозволяють оцінити лише поточний
стан конкурентоспроможності банку, не відображаючи
динаміку зміни такого стану.

Нетранспарентність

Закритий характер окремих методик не дозволяє
зрозуміти принцип розрахунку та визначення результатів
оцінювання банківської установи.

Обмеженість
застосування

Методики, що ґрунтуються на закритій інформації, не
можуть бути застосовані усіма зацікавленими суб’єктами
ринку.

Рис. 1. Систематизація недоліків основних методик оцінки конкурентоспроможності банків
Джерело: складено автором.
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Своєю чергою, в методиках оцінки конкурентоспроможності банку, що ґрунтуються на врахуванні
його конкурентного потенціалу, зроблено акцент на розгляді конкурентоспроможності як величині комплексній, яка враховує поточну конкурентоспроможність банківської установи та її конкурентний потенціал. Прикладом такої методики є оцінювання операційної ефективності як характеристики поточної
конкурентоспроможності, а також визначення конкурентного потенціалу залежно від інноваційної активності та ринкової адаптивності банку [2]. Перевагою зазначеного підходу є спроба врахувати не лише досягнутий рівень конкурентоспроможності, але й і його потенційну зміну. Водночас недоліком, на думку
окремих учених [9], є неприпустимість синтезування поточної та потенційної конкурентоспроможності
до інтегрального показника, оскільки вони належать до різних видів конкурентоспроможності. Але, на
нашу думку, таке обмеження не дозволяє адекватно визначити загалом рівень конкурентоспроможності
окремої банківської установи серед інших на ринку.
Існує також ряд окремих авторських методик, за допомогою яких реалізуються спроби вдосконалення чи розширення наявних підходів до оцінки конкурентоспроможності банківської установи шляхом
врахування її інвестиційної привабливості, впливу економічних та неекономічних факторів, сукупності
кількісних і якісних характеристик банківської діяльності, споживчих переваг тощо [4; 8; 10].
Загалом аналіз методик оцінювання конкурентоспроможності банків, наведених у науковому форматі,
дозволяє сформувати сукупність їх основних недоліків (рис. 1). Науковому дискурсу й актуалізації вимагає розробка методики оцінки конкурентоспроможності банківської установи, яка певною мірою дозволила б елімінувати такі недоліки.
Загальна процедура реалізації методики інтегральної оцінки конкурентоспроможності банківських
установ за допомогою конкретизації змістовності окремих етапів і методичних прийомів відповідно до
цільової орієнтації й об’єкту дослідження, представлено на рис. 2.
Отже, правомірно наголосимо, що конкурентоспроможність банку уособлюється в інтегральній характеристиці його діяльності. Тому вельми необхідним є застосування інтегрального показника, який
формується через композицію системи часткової індикаторної бази, що дозволяє сформувати комплексний профіль конкурентоспроможності банку.
Постановка
завдання

Обґрунтування інтегрального
показника

Вибір
сукупності
показників

Приведення
показників до
заданого виду

Агрегування
показників

Інтерпретація отриманого
результату

Оцінка конкурентоспроможності банків.

Визначення часткових індикаторів, за допомогою яких
формуватиметься
інтегральний
показник,
тобто
конкурентоспроможність продуктів/послуг, позиціонування
банку на ринку банківських послуг, ділова репутація,
фінансова стійкість, тощо.
Обґрунтування сукупності кількісних та якісних показників
для характеристики часткових індикаторів із врахуванням
встановлених вимог.

Математична трансформація різномірних показників до спів
ставного вигляду та їх позиціонування в інтервальній шкалі
конкурентоспроможності.

Визначення часткових індикаторів, які входять до складу
інтегрального показника конкурентоспроможності

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності
банківської установи та інтерпретація отриманих результатів.

Рис. 2. Узагальнений процедурний механізм застосування методики інтегральної оцінки
конкурентоспроможності банківської установи

Джерело: складено автором.
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Таку позицію можна пояснити тим, що використання часткових індикаторів сприяє ідентифікації як
позитивних, так і критичних позицій банківської установи за окремими напрямками її діяльності, а це є
важливим у виявленні резервів підвищення конкурентоспроможності банку.
Як уже було відзначено вище, конкурентоспроможність банку є здатністю зайняти в результаті конкурентної боротьби кращі ринкові позиції, ніж у конкурентів, завдяки утриманню ринкових переваг і
реалізації конкурентного потенціалу. Звідси, обов’язковими компонентами під час оцінювання конкурентоспроможності банку є оцінка його конкурентних позицій та оцінка конкурентного потенціалу.
Традиційним підходом до оцінювання конкурентних позицій банку на ринку є визначення: 1) частки
нетто-активів банку в сукупній величині нетто-активів банківської системи; 2) частки вкладів фізичних
осіб у сукупній величині внесків фізичних осіб по банківській системі; 3) частки коштів суб’єктів господарювання, залучених банком у сукупній величині коштів суб’єктів господарювання, залучених загалом
по банківській системі; 4) частки кредитів банку фізичним особам у сукупній величині кредитів, наданих
фізичним особам по банківській системі в цілому; 5) частки кредитів банку суб’єктам господарювання
в сукупній величині кредитів, наданих суб’єктам господарювання по банківській системі загалом та ін.
На нашу думку, діяльність банківської установи є значно ширшою та різнобічною, і здійснення оцінювання її результатів лише до певної ринкової частки кредитів та/або депозитів є досить вузько. Так,
окрім залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у банківські депозити, а також подальшого їх розміщення від свого імені та за власний рахунок, банківські операції включають ще: відкриття
та ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб; надання банківських гарантій; здійснення
розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, зокрема банків-кореспондентів; касове обслуговування фізичних і юридичних осіб; придбання прав вимоги від третіх осіб на виконання зобов’язань в
грошовій формі; надання лізингових послуг; купівлю-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах; здійснення операцій із дорогоцінними металами; довірче управління грошовими коштами
й іншим майном відповідно до договору з фізичними та юридичними особами; здійснення переказів
грошових коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків; надання консультаційних та інформаційних послуг тощо.
У зв’язку з викладеним вище, виникає логічне запитання: як потрібно оцінювати конкурентні позиції
банку, щоби врахувати всі аспекти його діяльності? За нашими міркуваннями, відповідь на це питання
знаходиться в площині того, який фінансовий результат отримав банк за підсумками своєї діяльності,
а саме яку частку склав чистий дохід банку від сукупного чистого доходу, отриманого по банківській
системі загалом. Звідси, конкурентні позиції (поточну конкурентоспроможність) банківської установи
пропонуємо оцінювати за: по-перше, часткою банку в чистому відсотковому доході (чистих процентних
витратах) по банківській системі; по-друге, часткою банку в чистому комісійному доході (чистих комісійних витратах) по банківській системі; по-третє, часткою банку в торговому результаті по банківській
системі.
Така позиція щодо оцінювання поточної конкурентоспроможності банку не суперечить сутності поняття конкурентоспроможності, адже спроможність банку отримати кращі, ніж у конкурентів, результати
може стосуватися будь-яких показників банківської діяльності, зокрема й фінансового результату.
Для згортання показників поточної конкурентоспроможності банку в інтегральний показник пропонуємо використати графоаналітичний метод. За допомогою такого методу оцінюють конкурентоспроможність як багатогранник, площину якого потрібно визначити. Для виконання цього завдання спочатку
будують коло, при цьому цифрові значення показників відкладають на відповідних радіусах кола. Таким
чином, число радіусів дорівнює кількості показників. Коло ділять радіальними шкалами на рівні сектори.
У міру віддалення від центру кола значення показників поліпшуються. Точки на радіусах, що характеризують стан банку за будь-яким показником, з’єднуються між собою, утворюючи певний багатокутник,
або радар. Площа радара і служить мірилом конкурентоспроможності. Вона складається з площ трикутників, на які, своєю чергою, побудований багатокутник розбивається радіусами кола. Площа кожного
трикутника, відповідно, дорівнює:
1
,
(1)
S  sin   k  k


i

i 1

2
де k i , k i 1 – значення конкурентоспроможності по і-му та (і+1)-му показнику, що відкаладється на

сусідніх радіусах ri та ri+1 відповідно;
α – кут між сусідніми радіусами ri та ri+1. Оскільки за умовами, коло поділяється на рівні сектори, то
360 ;


n

n – кількість показників або радіусів.
Площина радару, таким чином, складатиме:
S радара 
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Основним недоліком такого методу є те, що площа фігури недостатньо «чутлива» до значень окремих показників, використовуваних при їх розрахунку, особливо в разі, коли будь-який із показників наближений до нуля. Для того, щоб нівелювати вказаний недолік, пропонуємо всі аналізовані показники
представляти у відсотках від максимально можливих значень. Це допоможе уникнути надто маленьких
значень показників під час обчислення площі радару. До того ж, як узагальнювальний показник (поточної
конкурентоспроможності, конкурентного потенціалу) пропонуємо обчислювати відносну площу радару.
Оскільки оцінювання поточної конкурентоспроможності запропоновано здійснювати за трьома показниками, то розрахункова формула площі радару набуде такого вигляду:
1
S розрах.  sin 120  ( k1  k 2  k 2  k 3  k 3  k1 )
.
2

(3)
Площа радару буде максимально можливою, якщо значення всіх трьох показників дорівнюватимуть
100%:
1
S макс.  sin 120(100  100  100  100  100  100)  12990,38 (од.2). (4)
2

Звідси, відносна площа радару становитиме:
S відн 

S розрах

 100%

.
(5)
Отже, поточна конкурентоспроможність банку обчислюватиметься за формулою:
K1 

S макс

sin 120( k1  k 2  k 2  k 3  k 3  k1 )  100%

2 S макс
,
(6)
де K1 – поточна конкурентоспроможність банку, %; k1 – частка банку в чистому відсотковому доході
(чистих відсоткових витратах) по банківській системі, %; k2 – частка банку в чистому комісійному доході (чистих комісійних витратах) по банківській системі, %; k3 – частка банку в торговому результаті по
банківській системі, %.
Для порівняння конкурентоспроможності вітчизняних банків і банків з участю транснаціонального
банківського капіталу пропонуємо відібрати по п’ять найбільших банків за обсягами активів. Для вітчизняних банків – це банки з державною часткою: ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк» і банк із приватним капіталом ПАT «ПУМБ». Для банків з участю транснаціонального капіталу – це: АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Укрсоцбанк»,
ПАТ «Альфа-банк», АТ «УкрСиббанк».
Вихідні дані для оцінювання поточної конкурентоспроможності відібраних банків представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні дані до оцінювання поточної конкурентоспроможності окремих банків,
станом на 01.01.2018 р., тис. грн

Назва банку
ПАТ КБ «Приватбанк»
АТ «Ощадбанк»
АТ «Укрексімбанк»
АБ «Укргазбанк»
ПАТ «ПУМБ»
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
ПАТ «Сбербанк»
ПАТ «Укрсоцбанк»
ПАТ «Альфа-банк»
АТ «УкрСиббанк»
Усього по банківській системі

Чистий відсотковий дохід / (Чисті від- Чистий комісійний дохід/
соткові витрати)
(Чисті комісійні витрати)
4663183
11593215
5512504
2698315
3569350
131224,8
2326673
543179,3
3010391
969225,4
5779544
2628343
3513509
312913
464571,9
797228,3
2785463
1375973
4190364
-68637
54877499
27494555

Торговий
результат
2163236
703879,6
-446031
230237,8
380635
337384,8
171057,7
195319,5
112308,6
439984
7336283

Джерело: [5].

Результати розрахунків оцінювання поточної конкурентоспроможності банків, які аналізують, узагальнено в таблиці 2.
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Таблиця 2
Результати оцінювання поточної конкурентоспроможності окремих банків,
станом на 01.01.2018 р., %
Назва банку
Вітчизняні банки
ПАТ КБ «Приватбанк»
АТ «Ощадбанк»
АТ «Укрексімбанк»
АБ «Укргазбанк»
ПАТ «ПУМБ»

Частка банку в чистому відсотковому
доході по банківській системі

Частка банку в чиЧастка банку в
стому комісійному торговому резульдоході по банків- таті по банківській
ській системі
системі

8,50
42,17
29,49
10,05
9,81
9,59
6,50
0,48
0,00
4,24
1,98
3,14
5,49
3,53
5,19
Банки з участю транснаціонального банківського капіталу
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
10,53
9,56
4,60
ПАТ «Сбербанк»
6,40
1,14
2,33
ПАТ «Укрсоцбанк»
0,85
2,90
2,66
ПАТ «Альфа-банк»
5,08
5,00
1,53
АТ «УкрСиббанк»
7,64
0,00
6,00

Поточна конкуренто-спроможність банку
6,18
0,96
0,01
0,09
0,22
0,64
0,08
0,04
0,14
0,15

Джерело: розрахунки автора.

Висновки. Отже, запропонований підхід дозволяє проводити якісну оцінку поточного рівня конкурентоспроможності банку. Перевагою пропонованого методу є наочна геометрична інтерпретація оцінки
рівня конкурентоспроможності. До того ж, його застосування дозволяє обґрунтувати кожну з оцінюваних
компонент конкурентоспроможності та запропонувати алгоритм зведення оцінок за ними до єдиного інтегрального показника. За результатами проведеного аналізу, рівень поточної конкурентоспроможності
банків є досить низьким. Найбільшу поточну конкурентоспроможність має ПАТ КБ «Приватбанк», із
значенням відповідного показника 6,18%. Значно відстають від вказаного банку АТ «Ощадбанк» та АТ
«Райффайзен Банк Аваль», поточна конкурентоспроможність яких становить 0,96% і 0,64%. Значення
поточної конкурентоспроможності інших банків становить менше 0,25%.
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СУКУПНИЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА НАСЛІДКИ
У статті з’ясовано специфіку формування й обслуговування державного та гарантованого державою боргу
України. Виконано аналіз динаміки боргу України та витрат на його обслуговування. Порівняно співвідношення
державного боргу України й інших країн до ВВП. Виявлено загрози від зростаючих обсягів цього боргу й обумовлено
наслідки за трьома сценаріями. Розроблено конкретні рекомендації щодо його обслуговування.
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СОВОКУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ: УГРОЗЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье выяснена специфика формирования и обслуживания государственного и гарантированного государством долга Украины. Выполнен анализ динамики долга Украины и расходов на его обслуживание. Сравненно соотношение государственного долга Украины и других стран к ВВП. Выявлено угрозы растущих объемов этого долга
и обусловлены последствия за тремя сценариями. Разработаны конкретные рекомендации по его обслуживанию.
Ключевые слова: государственный и гарантированный государством долг, угрозы и последствия долга.
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TOTAL GOVERNMENT STATE DEBT OF UKRAINE: THREATS AND CONSEQUENCES
Realities of the contemporary world confirm the importance of external borrowings, In the case of Ukraine the meaning
of external debt is quite special, despite the increasing volumes and, correspondingly, threats and complex consequences.
The Aim of this article is to identify the government-guaranteed debt growth threats on social development and to substantiate theoretical approaches to decrease these threats. The main research method systemic allows to explore complex
unbalanced systems, which Ukraine now is. The article reveals the specificity of the formation and maintenance of the stateguaranteed debt of Ukraine. The author provides the analysis of the debt dynamics and the cost of its services in relation
to GDP in Ukraine and selected countries of the world. The author develops specific recommendations for the debt service,
discovers public threats in the political, economic and social spheres. Provided the excess in the Maastricht criteria comparing 2014, , which provides for the top face relative to percent of debt to GDP not over 60, forms a significant dependence
on the creditors, including the default, in an unstable and weak economy has a certain probability. A comparison of this
criterion with Japan, Italy and other countries is incorrect, despite the economic power of these countries and a significant
difference in social functioning. Also a permanent intervention of the major creditors, particularly the IMF on the direction
of reforms, including in the social sphere, not always adequately reflects the Ukrainian reality and invokes the correspondent
social disturbance.
The author implements a public debt forecast for both pessimistic probability and the optimal scenarios. The results of
the study confirm the feasibility of priority development of the economy in order to reduce the debt burden. The implementation of this important task is a prerequisite for the reduction of threats and negative effects of public debt permanent growth.
Key words: state and state guaranteed debt, threats and consequences of debt.

Постановка проблеми. Сучасний світ є непередбачуваним і мінливим, а процеси глобалізації формують відповідні умови існування держав. Фінансова складова у функціонуванні окремих країн завжди
була визначальною, тому що забезпечувала суспільний розвиток, зокрема і добробут громадян. Сучасні
світові реалії підтверджують вагомість зовнішніх запозичень, а щодо України – їх значення є доволі особливим, зважаючи на зростаючі обсяги, загрози і складні наслідки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Беручи до уваги вагомість цієї проблематики не лише для
України, але й інших зарубіжних країн, її досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені. Серед зарубіжних учених, які з’ясовували ці проблеми у другій половині XX ст. – П. Барро, Дж. Б’юкенен, Р. Девіс,
Ф. Модільяні, М. Фрідман, а на початку XXI ст. – Н. Афлатет [1; 2], С. Арданья, Ф. Каселлі, Т. Лейн [3],
Г. Бон [4], С. Пападаму, М. Сідіропулос, Е. Спіромітрос [5]. Відповідні дослідження в Україні виконували:
О. Дем’янчук [6], Л. Лисяк [7], Ю. Макогон [8], А. Молчанова [ 9], К. Філоненко [10] та інші.
Проте, незважаючи на вагомі дослідження зарубіжних і вітчизняних науковців, проблеми формування, наслідків і специфіка загроз державного боргу є перманентно актуальними для всіх країн, беручи
до уваги мінливість світового простору. Щодо України, то в період складних суспільних процесів, які є
характерними для сучасних реалій, ця проблематика також є важливою.
Метою статті є виявлення наслідків зростання державного та гарантованого державою боргу на суспільний розвиток, а також обґрунтування теоретичних підходів щодо зменшення загроз.
Виклад основного матеріалу. Забезпечення стабільного розвитку будь-якої держави обумовлюється, передусім, економічною складовою. В сучасних реаліях України слабкість реальної економіки не
продукує динамічний суспільний поступ, тому виникають проблеми освітнього, медичного, пенсійного,
житлово-комунального зрізу. Однією з характеристик стабільної економіки є стан фінансової системи,
зокрема сукупного державного боргу України, від якого безпосередньо залежить бюджетна спроможність, стабільність національної валюти, функціонування фондового ринку, розвиток малого і середнього бізнесу тощо. Для з’ясування стану сукупного державного боргу та виконання аналізу наслідків його
впливу на суспільний розвиток співставимо відповідні індикатори. Зазначимо, що борг держави у класифікаційний ознаках визначено Бюджетним кодексом України (рис.1).
Отже, структура боргу та боргових зобов’язань має відповідні виміри. Проаналізуємо динаміку формування цього боргу та витрати на його обслуговування (таблиця 1). Також порівняємо співвношення
державного боргу до ВВП в Україні й окремих країнах світу (рис. 2).
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ТА ГАРАНТОВАНОГО
ДЕРЖАВОЮ БОРГУ

За строком
погашення

За типом
боргового
інструменту

За ринком
забезпечення

За валютою
запозичення

За типом
боргової
ставки
За плаваючою
відсотковою
ставкою

Короткострокові
(до 1 року)

Кредити

Внутрішній
борг

В національній
валюті

Середньострокові
(від 1 до 5 років)

Цінні
папери

Зовнішній
борг

В іноземній
валюті

За фіксованою
відсотковою
ставкою

Довгострокові
(від 5 років)

Рис. 1. Класифікація сукупного боргу України
Джерело: складено за [11].

Таблиця 1
Державний та гарантований державою борг України (млрд грн)
Роки

Внутрішній
2009
105, 1
2010
155,5
2011
173,7
2012
206, 5
2013
284,1
2014
488,9
2015
529,5
2016
689,7
2017
766,7
2018 план)
Х

Борг
Зовнішній
211,6
276 ,7
299,4
309,0
300,0
611,7
1 042,7
1 240,0
1 375,0
Х

Загальний
316,9
432,2
473,1
515,5
584,1
1 100,5
1 572,2
1 929,8
2 141,7
2 744,8

ВВП
913,3
1 082,6
1 316,6
1 408,9
1 454,9
1 566,7
1 979,5
2 383,2
2 982,3
Х

Держборг загальний, % до ВВП
34,7
39,9
35,9
36,6
40,1
70,2
79,4
81,0
71,8
Х

Обслуговування
Обсяги
% до доходів ДБУ
9,0
4,3
15,5
6,5
23,1
7,4
24,5
7,0
31,7
9,3
48,0
13,4
84,5
16,3
95,8
15,8
110.5
14,3
130.2
14,2

Джерело: складено автором за [12,13,14].
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300

% до ВВП

250

246,14

200

172,73
133,76

150

107,75

105,87

105,08

100

97

79,4

50
0
Японія

Греція

Італія

Ірландія

Кіпр

США

Франція

Україна

Рис. 2. Співставлення державного боргу до ВВП в Україні й інших країнах у 2015 р.
Джерело: складено за [14; 15].

Використовуючи результати експрес-аналізу щодо боргу України, виявимо суспільні загрози у відповідних сферах.
Політична:
– зростаюча залежність від урядів країн і міжнародних організацій, які є кредиторами, зокрема щодо
рекомендацій до призначення вищих посадовців;
– підлеглість щодо вирішення геополітичних проблем.
Економічна:
– суттєвий негативний вплив на функціонування всієї реальної економіки. У цьому контексті Прем’єрміністр України В. Гройсман зауважив: «Найбільша проблема з економічної точки зору – це тиск на державу зовнішніх боргів, велика частина яких була накопичена до 2014 року» [16];
– перевищення з 2014 р. маастрихтського критерію, який передбачає верхню межу щодо відсотків
боргу до ВВП не більше 60, формує значну залежність від кредиторів, зокрема і дефолту, що в умовах нестабільної та слабкої економіки має певну ймовірність. Співставлення цього критерію з Японією, Італією
й іншими країнами є некоректним, зважаючи на економічну могутність цих країн і суттєву відмінність у
суспільному функціонуванні;
– перманентне зростання боргу в розрахунку на 1 особу з 1,9 тис. грн у 2008 р. до 12.7 тис. грн у
2014 р. та більше ніж 47 тис. грн у 2018 р. [12; 14; 17] формує психологічну залежність боржника, як принизливого індивідуума із неусвідомленим відчуттям втрати життєво важливого;
– різноманітні фінансові ризики, враховуючи бюджетний, валютний, фондовий, страховий, підприємницький тощо.
Соціальна:
– зростаючі виплати на обслуговування та погашення боргу та ризики неотримання рефінансування
зумовлюють низькі соціальні стандарти в пенсійному, медичному, освітньому пільговому тощо забезпеченні;
– перманентне втручання основних кредиторів, зокрема МВФ, щодо напрямів реформ, зокрема і в
соціальній сфері, не завжди адекватно відображає українські реалії та викликає відповідні соціальні збурення.
Ці та інші загрози не сприяють стабілізації суспільної ситуації та не формують підвалини економічного зростання.
Зважаючи на виявлені загрози обґрунтуємо можливі сценарії наслідків щодо ситуаціх із цим боргом.
Песимістичний. Беручи до уваги нестабільну соціальну ситуацію та загрозливі обсяги запозичень
під час погіршення ситуації в Україні може бути дефолт. Водночас, зважаючи на певний прогрес у реформах та відповідну політичну підтримку наших міжнародних партнерів, він є малоймовірним.
Ймовірнісний. Зважаючи на слабкість реальної економіки, негативні суспільні тренди, зокрема рівень корупції, несприятливий бізнесовий клімат, в тому числі для малого і середнього підприємництва,
небажання зовнішніх інвесторів працювати в Україні, трудову міграцію в інші прикордонні країни, неефективність та млявість реформ та інші проблеми та зважаючи на інертність процесів розвитку протягом
2 – х або 3 – х років можливе зростання боргів і лише за умови активізації суспільних реформ відбудеться
стабілізація із подальшим зменшенням заборгованості.
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Оптимальний. Беручи до уваги стабільні темпи зростання ВВП, які фіксуються за останні роки на
рівні 3%, певну довіру міжнародних кредиторів, величезні потенційні можливості України є вірогідність
поліпшення ситуації та зменшення заборгованості, проте такий сценарій можливий лише за надзвичайно сприятливих обставин, зокрема і списання частини боргу. Так, С. Рибалка, виконавши дослідження, зазначає: «У різні періоди списували чи реструктуризували борги таких країн: Аргентини, Бразилії, Коста-Рики, Марокко, Мексики, Філіппін, Венесуели. Наприклад, у 2004–2008 рр. за ініціативою
США було списано 4,1 млрд дол. Іраку. Згодом Паризький клуб ухвалив рішення поетапного списання
цій країні 80% боргу, на суму понад 30 млрд дол. У 2005 р. і 2010 р. Аргентина відтермінувала 93%
зовнішніх боргів, обмінявши старі боргові папери на нові з дисконтом 70%. У підсумку заборгованість
країни зменшилась приблизно на 65 млрд дол. У 2012 р. Греція реструктуризувала свій борг обсягом
350 млрд. дол., а понад 100 млрд. євро, які уряду позичали європейські приватні банки, були списані.
Відповідно до звіту МВФ, до березня 2016 р. кандидатами на списання боргу є 36 країн. Переважно це
країни Африки, Латинської Америки та Карибського басейну на суму близько 76 млрд дол. [18]. Зауважимо, що фахівцями Міністерства фінансів України здійснено прогноз зменшення державного боргу до
2045 р. Так, якщо у 2019 р. необхідно витратити на обслуговування та погашення 326 млрд грн, то вже у
2020 р. – 284 млрд грн, у 2025 р. – 160 млрд грн, у 2030 р. – 94 млрд грн, у 2040 р. 25 млрд грн, і у
2045 р. – 17 млрд грн [12].
Отже, реалізація конкретного сценарію залежить від зусиль усього суспільства і, насамперед, від державних адміністративних структур.
Нині у фаховій літературі як вітчизняній, так і зарубіжній, висвітлюють конкретні концепції, моделі,
методи управління державним боргом, проте державний борг є наслідком функціонування суспільної
системи, тому для його зменшення необхідно підвищувати ефективність цієї системи, з пріоритетом економічної. Неодхідно активізувати суспільні реформи в комплексі, тому що зміни в судовій, медичній,
пенсійній, освітній тощо сферах повинні адекватно реалізовуватись із економічними. Саме економічна
система має надавати відповідні ресурси, зокрема фінансові, для всієї суспільної. Реформи, які у свій
час реалізовувались у США, Німеччині, південно-азійських країнах базувались на активізації реальної
економіки, створенні нових робочих місць, забезпеченні сприятливих умов для бізнесу тощо. Зазначимо,
що Польща, яка наприкінці 2017 р. мала рекордний профіцит бюджету в розмірі 4,9 млрд злотих ($1,36
млрд. дол. США) та темпи економічного зростання 4%, відмовилась від кредитної лінії МВФ на суму
$9,2 млрд дол. США [18].
Зростання економіки, зокрема збільшення її потенціалу, є найважливішою умовою забезпечення
суспільного розвитку і зменшення державного боргу. У контексті реалізації фінансового потенціалу О.
Дем’янчук зазначає: «…фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці залежить від рівня розвитку реального сектора економіки території та потенційних можливостей її економічного зростання в умовах створення нових суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм власності, а також суттєвого зменшення рівня тінізації економіки як адміністративно-територіальної одиниці,
так і країни в цілому» [6]. Саме на забезпечення економічного зростання повинні бути спрямовані дії
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України із залученням громадських
організацій і фахівців.
Висновки. Отже, результати виконаного дослідження підтверджують доцільність пріоритетного розвитку економіки для зменшення боргового тягаря. Реалізація цого важливого завдання є умовою зменшення загроз і негативних наслідків перманентного зростання обсягів державного боргу. Необхідно також узагальнити, проаналізувати й оптимально застосувати зарубіжний досвід – як в історичному зрізі,
так і сучасний, зокрема Польщі, для формування відповідної парадигми щодо державного боргу. Зважаючи на актуальність цієї проблеми для України, доцільно залучити до її вирішення, окрім фахівців державних структур, науковий потенціал закладів Міністерства освіти та науки і Національних академій наук.
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КРИТЕРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:
СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНТУРИ
У статті проведено ґрунтовну характеристику ознак територіальної громади, проаналізовано основні підходи
вітчизняних і зарубіжних науковців щодо виокремлення в контексті правового, економічного та соціального критеріїв. Визначено домінуючі ознаки територіальної громади як соціально-економічної категорії, що дозволяє підійти
системно до трактування дефініції.
Ключові слова: територіальна громада, члени територіальної громади, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, місцевий бюджет, місцеві фінанси.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ
В статье проведена основательная характеристика признаков территориальной общины, проанализированы
основные подходы отечественных и зарубежных ученых относительно выделения их в контексте правового, экономического и социального критериев. Определены доминирующие характеристики территориальной общины как
социально-экономической категории, что позволяет подойти системно к трактовке дефиниции.
Ключевые слова: территориальная община, члены территориальной общины, местное самоуправление, органы местного самоуправления, местный бюджет, местные финансы.
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CRITERIAL CHARACTERISTICS OF THE TERRITORIAL COMMUNITY:
MODERN SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACHES
The article provides a description of the characteristics of the territorial community, analyzes the main approaches of
domestic and foreign scientists to its definition in the context of legal, economic and social criteria. The dominant features
of the territorial community as a socio-economic category are defined, which allows us to approach systematically the interpretation of this definition.
It was stated that a territorial community is united by diverse systemic factors, in particular, territorial and demographic
ties, legal and political motivation, property, economic and financial basis, intellectual and professional unity, linguistic
and religious (socio-cultural) authenticity, certain dimensional localization does not exclude the right of every individual
to individuality but consolidates the efforts of many to achieve the desired result for all. This means that everyone can keep
his identity while lobbying for common interests. Accordingly to all stated above, these features completely describe the territorial community in legal and sociological theoretical aspects. At the same time, the economic component of definition (in
terms of theoretical basis of the systematic approach methodology) is not given aт appropriate attention, which causes the
ambiguity and requires a closer look. Proceeding from the above, in order to study the economic essence of the territorial
community as a subject of local self-government, it is expedient to systematize those features which, first of all, ensure the
full-fledged subjectivity of the territorial community in the system of local self-government.
Key words: territorial community, members of a territorial community, local self-government, local self-government
bodies, local budget, local finances.

Постановка проблеми. Цінність наукового дослідження полягає у взаємодії різних методологічних
елементів. У сучасних умовах на тлі множини різнопредметних і різновекторних підходів до інтерпретації територіальної громади викристалізовується можливість застосування такого вихідного науково-ме110
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тодологічного аспекту як системний підхід, що уможливлює розгляд поняття комплексно й цілісно. Саме
такий науково-методологічний підхід, на нашу думку, формує ще одну «наукову сходинку» до загальнонаукової методології пізнання сутності поняття «територіальна громада» та дозволяє викристалізувати її
домінуючі ознаки як соціально-економічної категорії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, перебуває в полі зору багатьох науковців. Її різні аспекти досліджують такі українські вчені: Б. П. Андресюк, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, В. І. Борденюк,
В. М. Вакуленко, В. С. Куйбіда, В. В. Мамонова, Ю. В. Наврузов, М. І. Орхіз, Ю. Л. Панейко, В. Ф. Погорілко,
С. Є. Саханенко, Ю. П. Сурмін, Ю. П. Шаров та ін. Серед зарубіжних науковців необхідно виділити таких, як А. Брауна, Б. Веллмана, М. Даймонда, І. В. Видріна, А. де Токвіля, О. А. Ткаченка, В. І. Фадєєва,
Ю. В. Філліпова та ін.
Метою статті є здійснення теоретичного дискурсу в контексті виокремлення ознак територіальної
громади, критичний огляд визначених критеріальних ознак вітчизняними і зарубіжними науковцями, та
формування на цій основі новітніх підходів щодо їх ранжування.
Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань:
– висвітлити наукові підходи зарубіжних науковців щодо виокремлення ними ознак територіальної
громади;
– провести дослідження ознак територіальної громади з погляду вітчизняних науковців;
– виокремити власний підхід щодо їх критеріального висвітлення.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що на впорядкування та систематизацію процесу пізнання спрямований системний підхід, застосування якого потребує кожен об’єкт наукового дослідження. Як стверджує Г. Клейнер, «недостатність використання методології системного аналізу в економіці робить суттєво біднішим арсенал економічної науки» [1]. З позицій системного підходу структура,
взаємозв’язки елементів і явищ, їх супідрядність, ієрархія, функціонування, цілісність розвитку, динаміка системи, особливості, чинники й умови є обов’язковими його елементами. Відповідно до нашого
дослідження системний метод виявляється у встановленні різних підходів до трактування (економічного, правового, соціального), вивчення й конструювання соціально-економічних елементів як параметрів
єдиної соціо-економічної системи. Такий підхід передбачає аналіз територіальної громади як домінуючого її елемента, структура якого репрезентована членами територіальної громади, органами місцевого
самоврядування та державою. У системному дослідженні територіальна громада містить соціально-демографічну взаємодію, тобто сусідські відносини, спільні правила та норми поведінки, відчуття належності та співпричетності до подій у громаді, психологічну ідентифікацію інтересів людини з інтересами
спільноти, єдиними морально-етичними цінностями; економічний взаємозв’язок, тобто спільна зайнятість, ринок праці, участь у виробничому процесі, формування фінансово-матеріальної основи на тлі
правового та законодавчого забезпечення як третього елемента системи. Характеристика системоутворювальних елементів і виявлення між ними характеру взаємозв’язків (вертикальний чи горизонтальний)
шляхом комплексного підходу до розкриття природи й ознак територіальної громади, сприятиме побудові збалансованої моделі взаємовідносин між державою, органами місцевого самоврядування і членами
територіальної громади.
Очевидно, що дослідження територіальних громад як базового елемента системи територіальної організації влади потребує системного підходу, який поєднує економічні, соціальні, політичні, географічні,
просторові, управлінські, законотворчі й інші аспекти. Комплексністю характеризуються наукові напрацювання зарубіжних вчених. Зокрема, ґрунтовно та із притаманною науковою прискіпливістю вивчаючи
територіальні співдружності, Д. Хіллер зазначає, що «з 94 опрацьованих визначень у 69 згадується соціальна взаємодія, територія і загальний зв’язок або зв’язки, що зазвичай знаходяться в громадському
житті» [2] і трактує їх як об’єднання людей у межах території, з поділом праці на спеціалізовані та взаємозалежні функції, із спільною культурою та соціальною системою, яке організовує свою діяльність,
члени якого усвідомлюють єдність і приналежність до громади, а також діють колективно в організованому порядку. Д. Поплін зауважує, що вказані елементи наявні в 125 визначеннях терміна «територіальна
громада» [3]. Таким чином, Д. Хіллері та Д. Поплін виділяють три домінанти дефінітивної характеристики поняття «територіальна громада»: територія, загальні зв’язки й соціальна взаємодія, що в контексті
обраного науково-методологічного підходу визнаються нами елементами системи.
Своєю чергою, розширює перелік К. Іонассен і визначає такі елементи громади [4]: населення; територіальна база; взаємозалежність спеціалізованих частин громади і поділ праці в ньому; спільна культура
і соціальна система, що інтегрують діяльність його членів; усвідомлення жителями єдності та належності до громади; можливість діяти на корпоративній основі для вирішення місцевих проблем. Д. Чевіс
зауважує: «Теорія і практика показують нам, що почуття громади має п’ять ключових елементів: задоволення потреб, розподілені цінності, членство, вплив, розподілені емоційні зв’язки» [5].
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Д. Барнс і його прибічники, підійшовши системно до трактування територіальної громади, акцент
роблять не на елементах, а виділяють підходи [6], зміст яких зводиться до такого: історично сформована
спільнота людей зі спільними традиціями та культурою; завдяки розвитку в процесі зміни історичних
епох і протягом певного часу вона набуває своєї історичної легітимності, свого права на існування; спільнота, яка існує і розвивається в процесі соціальних взаємовідносин, інтеракцій між індивідами в колі
родини чи внаслідок проживання на одній території, через приналежність до певної соціальної групи
чи завдяки спільним соціальним інтересам; колективний споживач; представник місцевого населення
на політичній арені, який репрезентує населення відповідної території, його погляди і думки, водночас
здатний впливати на місцеве суспільне життя і наділяти місцеве населення певними повноваженнями;
суб’єкт-учасник виробничого процесу, який забезпечує надання громадських послуг із метою комфортизації життєдіяльності людини. Однак, на нашу думку, навіть таке розлоге трактування є понятійно обмеженим, оскільки не зачіпає економічної складової цієї спільноти, не наголошує на фінансовому аспекті
реалізації власних інтересів у контексті «комфортизації життєдіяльності людини».
Різнополярний концепт розгляду територіальної громади на основі комплексного підходу пропонує
Р. Шаффер [7], виділяючи:
– якісний підхід, ключовим є питання рівня якості життя членів громади;
– екологічний підхід полягає у вивченні громади у природно-географічному просторі;
– етнографічний підхід базований на вивчення певного способу життя, акцент зроблено на культурному просторі;
– соціологічний підхід розглядає громаду як соціальну систему й описує соціальні відносини, типові
для певних груп та більш великих соціальних утворень як усередині спільноти, так і у відносинах із зовнішнім середовищем;
– економічний підхід вивчає взаємодію суб’єктів економічних відносин у межах територіальної громади, враховуючи наявні ресурси громади.
Поширеним методологічним підхом є розгляд територіальної громади як публічних корпорацій, що
науково обґрунтовано, причому з різних позицій. Так, Ж. Гербер, дійшов висновку, що територіальні
громади не лише самоорганізовані і базовані на праві власності, але також регульовані чіткою публічною
політикою, яка стимулює їх до взаємодії в рамках політико-адміністративного об’єднання. Більшість інтересів учасників таких корпорацій гомогенні. Це спеціалізоване об’єднання, скероване на управління
своїм майном [8].
Зарубіжні новітні теоретичні розробки в царині функціонування територіальних громад пов’язані із
видатним науковцем сучасності-лауреатом Нобелівської премії з економіки Е. Остром. Методологічна
основа її наукових переконань лежить у площині вивчення індивідуальних особливостей різних територіальних громад під час здійснення управління спільними ресурсами. Вчена ідентифікує їх як «чітко
визначену групу індивідуальностей, яка, визначивши правила користування ресурсом, у відповідності
з локальними умовами, створює довгострокові інституційні об’єднання для моніторингу використання ресурсу, вирішення конфліктів, адміністрування санкцій» [9], зазначаючи, що: територіальні громади можуть ефективно управляти суспільними ресурсами; якість громадського користування ресурсами
залежить від особливостей кожної громади та її здатності до саморегулювання; результати створення
суспільних благ залежать не стільки від форми власності, скільки від набору правил, які регламентують створення і використання суспільних благ. Тому формування таких передумов повинно базуватися
на інституціоналізації соціальних норм громад, які є ефективними не тільки під час формування кооперативної поведінки, але також заохочують до кооперативної поведінки в довготривалій перспективі;
децентралізація влади та прийняття рішень стає можливою і доцільною у випадку, якщо в її здійсненні
зацікавлені всі учасники процесу, інтереси користувачів суспільних ресурсів узгоджені, якість життя населення покращується [10].
Дослідження було б не повним без акценту на комплексному підході у працях вітчизняних учених.
Зокрема, В. Кравченко розглядає територіальну громаду як сукупність громадян України, котрі спільно
проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус. Відповідно, територіальну громаду можна розглядати як: базову адміністративно-територіальну одиницю; форму організації місцевої влади; суб’єкт цивільно-правових відносин (господарюючий
суб’єкт) [11]. Також неможливо оминути увагою позицію Я. Варди та В. Клосовскі, які всебічно розкривають сутність територіальної громад, зокрема:
– як колективу самостійних суб’єктів права – фізичних осіб;
– як носія певного культурного надбання, якому притаманні місцеві традиції та звичаї, носія духовноінтелектуального потенціалу;
– як сконцентрованість трудових ресурсів;
– як первинний суб’єкт місцевого самоврядування й елемент системи місцевого самоврядування;
– як суб’єкт права комунальної власності;
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– суб’єкт бюджетного права, за яким визнаний відповідний бюджет місцевого самоврядування [12].
П. Гураль також комплексно підходить до проблеми, зауважуючи, що територіальна громада є особливим феноменом суспільного розвитку, явищем всесвітнього характеру. Територіальні громади в різних
країнах еволюціонують, удосконалюють свою діяльність, змінюють свою структуру, свою адміністративно-територіальну, матеріально-фінансову й організаційно-правову основи [13].
Певною «системністю» в розумінні територіальної громади характеризується позиція Т. Гургули, яка
вважає, що у процесі взаємодії між собою люди, які мешкають на певній території, вступають у певні
зв’язки, на основі яких виникає розуміння загальних інтересів і колективна свідомість, що загалом і свідчить про її формування [14].
Загальновідомо, що глибший теоретичний аналіз у контексті системного підходу вказує на ознаки
територіальної громади. У наукових дискусіях часто обговорюють питання щодо їх виокремлення саме
за економічними критеріями, адже соціологічні та юридичні доволі висвітлені.
Так, Р. Уоррен шляхом виокремлення ознак подає визначення територіальної громади як «ідеальної»
з позицій соціології зазначаючи, що вона здатна до регуляції взаємин основних груп, самокерування,
розподілу влади, визначення ступеню участі в житті громади, підтримки її життєздатності, встановлення
меж контролю території та конфліктів [15].
Ознаки, виокремлені О. Батановим, акцентують увагу на соціальній їх орієнтації, зокрема це: соціально-демографічна взаємодія, тобто сусідські відносини, спільні правила та норми поведінки, відчуття
належності та співпричетності до подій у громаді, психологічна ідентифікація інтересів людини з інтересами спільноти, єдиними морально-етичними цінностями [16]. У цьому ключі І. Видрін виділяє чотири
характерні особливості територіальних колективів, а саме: 1) територіальні колективи є соціальними
спільнотами, що складаються в результаті взаємодії людей; 2) в основі формування територіальних співтовариств знаходяться соціально обумовлені способом життєдіяльності людей інтереси; 3) об’єктивною
основою колективів є територія, яка грає інтеграційну роль у зв’язку з економічними, соціально-історичними, природно-географічними чинниками; 4) у цих колективах є всі елементи структури суспільства,
завдяки чому вони можуть функціонувати як відносно самостійні об’єднання [17].
У юридичній площині, на переконання вітчизняних науковців територіальна громада, виходячи із засад місцевого самоврядування, характеризується такими ознаками:
– наявність чітко усвідомлених суспільних інтересів і готовність громадян брати на себе політичну
відповідальність за прийняті рішення;
– розмежування компетенцій держави і територіальної громади, за якого держава мінімально втручається у процес місцевого самоврядування;
– діяльність органів місцевого самоврядування має демократичний і прозорий характер;
– реалізується принцип субсидіарності під час розподілу повноважень;
– посадові особи органів місцевого самоврядування мають спеціальну освіту та дотримуються особливої етики [18].
Правознавець М. Баймуратов наводить такі основні ознаки територіальної громади:
– територіальну – спільне проживання осіб (жителів), які входять у громаду на певній території;
– інтегративну – територіальна громада виникає на основі об’єднання всіх жителів, що проживають
на певній території незалежно від того, чи є вони громадянами держави, тобто членами територіальної
громади можуть бути громадяни держави, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно проживають на певній території.;
– інтелектуальну – в основі конституювання територіальної громади лежать спільні інтереси жителів,
які мають специфічний характер і виявляються у вигляді широкого спектра виникаючих між ними системних індивідуально-територіальних зв’язків;
– майнову – територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності (їй належать рухоме та
нерухоме майно, прибутки місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що знаходяться у
власності відповідних територіальних громад);
– фіскальну – члени територіальної громади є платниками місцевих податків і зборів [19].
І. Мелєхіна сутнісні характеристики територіальної громади представляє сукупністю таких ознак:
1) прив’язаність місцевого співтовариства до території природного проживання людей, чим детерміновано первинність самовизначення з наступним оформленням юридичного статусу;
2) членство у місцевому співтоваристві, яке засноване на спільності інтересів, що характеризує місцеве співтовариство як соціальну спільність;
3) самоврядність місцевих співтовариств, яка є формоутворювальною основою владних відносин;
4) здатність місцевого співтовариства до структурування й утворення внутрішньо-організаційних
управляючих структур;
5) соціальне функціонування на базі колективних форм діяльності для життєзабезпечення спільних
інтересів;
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6) упорядкованість відносин у місцевому співтоваристві на основі правових та інших соціальних норм,
яка дає змогу визначати їх як суб’єктів права, здатність бути суб’єктом комплексних правовідносин;
7) обумовленість діяльності місцевих співтовариств не лише індивідуалізуючими, а й об’єднувальними
факторами, стійкістю інтересів, зв’язків і форм соціальної практики;
8) первинність місцевих співтовариств щодо об’єднань, які формуються націями, народом, державними структурами, що забезпечує діалектичний зв’язок із громадянським суспільством і державою;
9) здійснення членами місцевого співтовариства своєї психологічної ідентифікації з ним (формування
та прояв відчуття співтовариства) [20].
Зазначимо, що сучасні вітчизняні науковці приділяють увагу й економічним ознакам категорії «територіальна громада». Так, Т. Бондарук до ознак територіальної громади відносить спільність постійного
проживання на території самостійної адміністративно-територіальної одиниці; спільність економічних,
соціальних інтересів; спільність корпоративної власності (комунального майна, місцевого бюджету, землі тощо). За територіальною громадою Конституцією та законами України визнане право вирішувати
питання місцевого значення в межах законодавства України. Окрім цього, науковець зазначає, що «характеризуючи територіальну громаду, зазначимо, по-перше, що територіальна громада – це спільність
людей, яка не має ієрархічної підпорядкованості; по-друге, місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через створювані нею представницькі органи в межах закону; по-третє, територіальна громада має право на власність, безпосередньо або через утворювані нею
органи управляє майном, що є в її комунальній власності; по-четверте, територіальні громади можуть
об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів на виконання
спільних проектів» [21].
О. Мороз найбільше ознак виокремлює саме економічного характеру, зокрема:
– спільна територія існування (що може містити проживання, роботу, володіння нерухомим майном);
– спільні інтереси щодо вирішення питань життєдіяльності;
– соціальна взаємодія в процесі реалізації цих інтересів;
– психологічна самоідентифікація кожного члена з громадою;
– спільна комунальна власність;
– сплачування комунальних податків [22].
Ю. Петрушенко через призму критичної оцінки напрацювань представників соціологічної науки виокремлює притаманні тільки їй риси, і зазначає, що «…громада аби бути такою, а не просто нею називатися, повинна мати кілька ключових ознак:
– спільна ситуація (спільні ознаки, що об’єднують людей між собою – місце проживання, етнос, релігія тощо);
– мережа стосунків і взаємодії в громаді;
– колективна дія (люди усвідомлюють спільний інтерес і спроможні на організацію колективної дії);
– сформована ідентичність (людина у громаді відчуває свою приналежність до єдиного цілого, емоційно пов’язана з цим утворенням, має певну лояльність стосовно неї)» [23]. Позитивно оцінюючи даний
підхід, зазначимо, що він більше характеризує громаду як соціоодиницю, не виокремлюючи економічні
ознаки, які, на нашу думку, беззаперечно, не вторинні.
Законодавче трактування територіальної громади також не зачіпає економічних ознак, натомість дозволяє сформулювати інтеграційну, що характеризує територіальну громаду як сукупність фізичних осіб,
та територіальну ознаки, виокремлену за фактом постійного проживання її членів на території відповідного населеного пункту.
Висновки. Отже, територіальна громада, об’єднана різноплановими ознаками системного характеру, зокрема, територіальний і демографічний зв’язок, правова і політична вмотивованість, майновий,
економічний і фінансовий плацдарм, інтелектуальна і професійна єдність, мовна і релігійна (соціальнокультурна) автентичність, певна просторова та часову локалізація не виключає права кожної особистості
на індивідуальність, а, навпаки, консолідує зусилля багатьох для досягнення бажаного всім результату,
що передбачає збереження індивідуальності кожного без відкидання лобіювання загальних інтересів.
Відповідно, перелічені ознаки вичерпно характеризують територіальну громаду із правової та соціологічної світоглядно-теоретичних підвалин. Водночас економічній складовій у теоретичному конструкті
методології системного підходу до пізнання сутності дефініції не відводиться належної ролі, що не може
не викликати дискусій, і вимагає їх однозначного виокремлення. Виходячи із зазначеного, з метою дослідження економічної сутності територіальної громади саме як суб’єкта місцевого самоврядування вважаємо за доцільне систематизувати ті ознаки, які, насамперед, забезпечують повноцінну суб’єктність
територіальної громади в системі місцевого самоврядування.
Так, важливою ознакою територіальної громади як економічної категорії є існування відносин розподілу, перерозподілу, обміну вартості створеного регіонального продукту; наявність фінансових відносин щодо формування і використання показників місцевих бюджетів; участь у певних економічних
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відносинах, які випливають із відносин власності на спільне комунальне майно; спільність економічних
інтересів у провадженні господарської діяльності й отриманні прибутку чи понесенні збитку внаслідок її
здійснення на основі солідарної відповідальності; управління корпоративними правами; участь у формуванні регіональних грошових фондів.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ЗАПАСІВ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
Стаття присвячена обліку переоцінки запасів державних закладів вищої освіти за результатами впровадження Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Мета дослідження полягає у визначенні й обґрунтуванні особливостей методики переоцінки запасів протягом терміну їх балансового
обліку на прикладі державних закладів вищої освіти. Запропоновано уточнення окремих положень нормативного
регулювання облікових процедур щодо питань визначення чистої вартості реалізації запасів та її обґрунтування.
Наведено особливості розрахунку чистої вартості реалізації запасів за принципами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. Запропоновано альтернативи щодо застосування наведених
підходів в обліковій практиці вітчизняних державних закладів вищої освіти. Визначено проблемні питання документування облікових процедур проведення переоцінки залишків запасів на дату звітності. Розкрито доцільність
визначення чистої вартості реалізації запасів із використанням ринкової вартості аналогів для забезпечення достовірності такої оцінки, що уможливлює дотримання принципів Бюджетного кодексу України в питаннях раціонального та цільового використання бюджетних коштів.
Ключові слова: державний заклад вищої освіти, запаси, чиста вартість реалізації, переоцінка, бухгалтерський
облік.
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УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ВУЗАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
Статья посвящена учету переоценки запасов бюджетных учреждений по результатам внедрения национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе. Цель исследования заключается
в определении и обосновании особенностей методики переоценки запасов в течение срока их балансового учета
на примере государственных учреждений высшего образования. Предложено уточнение отдельных положений
нормативного регулирования учетных процедур по вопросам определения чистой стоимости реализации запасов,
ее обоснование.
Приведены особенности расчета чистой стоимости реализации запасов согласно принципов международных
стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора. Раскрыты альтернативы применения указанных подходов в учетной практике отечественных государственных учреждений высшего образования. Определены
проблемные вопросы документирования учетных процедур переоценки остатков запасов на дату отчетности.
Раскрыто целесообразность определения чистой стоимости реализации запасов с использованием рыночной стоимости аналогов для обеспечения достоверности такой оценки, что обеспечивает соблюдение принципов Бюджетного кодекса повопросам рационального и целевого использования бюджетных средств.
Ключевые слова: государственное учреждение высшего образования, запасы, чистая стоимость реализации,
переоценка, бухгалтерский учет.
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ACCOUNTANCY OF REEVALUATION
OF THE STOCKS FOR BUDGET INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
The article is devoted to the accounting of stocks by the budget institutions and bases on the results of the implementation of the National Public Sector Accounting Standards.The aim of the research is to determine and substantiate the features of the stock reevaluation methodology for the higher education institutions during the period of their accounting. It
is proposed to clarify certain provisions of accounting procedures normative regulation in the process of determining the
net realizable value of inventories. Carrying amount of inventories is the value at which stocks are included in the balance
sheet, that is recognized alternatively by original, restorative (revalued) and fair value (depending on the nature of the previous transactions). Original cost of inventories is the value of inventories at the time of posting, which is identified as the
cost of purchased inventories, the cost of the manufactured inventory, the fair value of the inventories that are received on
a royalty-free basis. Revalued cost is the current cost of purchased inventories (their revalued value). Fair value is the cost
of inventories that are received free of charge by the institution of higher education (from the supplier, benefactor / patron
in the process of economic activity) and determined at the level of existing market prices for similar stocks. The discrepancy
between the conditions of the recognizing a net realizable value of inventories taking into account financing the activities of
higher education institutions is studied. There is a clear status of procurement regulation for budget institutions (including
higher education institutions). Procurements are based on their value (in most cases, the smallest from offered by the suppliers), on the reputation of the supplier, acceptable terms of the delivery. As a result, the non-active market is not considered
for the stock of higher education institutions (that is planned for purchasing). Taking into account the above, the organization of carrying out calculations of the balance of reserves of budgetary institutions on the reporting date is specified.
Peculiarities of determining the net realizable value of inventories according to the principles of international accounting
standards for the public sector are revealed, as well as the alternatives to the application of the mentioned approaches in the
accounting practice of domestic state institutions of higher education.
The problematic issues of documenting transactions of the book value for stocks in the cases are determined: their receipt without payment to the supplier, the revaluation of balances of stocks at the balance sheet date. Certain procedures for
determining the net realizable value of inventories are proposed, using the data on the market value of analogues in order to
ensure the reliability of the valuation (which contributes to the principles of rational and targeted use of budget funds spent
on the purchase of material resources of budgetary institutions).
The results of the study will ensure both reliability and objectivity of the accounting information on the indicators of
stocks in the forms of financial reporting. They will increase the functional role of professional judgment, objectivity of data
on the need for state financing of operations with stocks too.
Key words: budgetary institutions, stocks, net realizable value, revaluation, accountancy.

Постановка проблеми. Державні вузи – це вищі навчальні заклади ІІI–IV рівнів акредитації, неприбуткові організації з ознакою неприбутковості 0014 [1]. Враховуючи уточнення дефініцій Законом України «Про освіту», статус державних вузів сьогодні визначають як заклад вищої освіти державної форми
власності (далі – заклад вищої освіти, ЗВО).
Один із визначальних напрямів розвитку господарської діяльності закладів вищої освіти – забезпечення раціонального, цільового використання бюджетних коштів, розвиток платних освітніх послуг на
конкурентних засадах. Задля підвищення ефективності управлінських рішень ЗВО необхідно реформувати всю систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності шляхом запровадження НП(С)БОДС,
розроблених на виконання стратегічних документів Уряду, таких як: Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки [2], Стратегія розвитку системи управління
державними фінансами [3] на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС). З 1 січня 2015 року розпорядниками коштів загалом і ЗВО зокрема розпочато поетапне
запровадження НП(С)БОДС [4, с. 64].
За результатами впровадження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному
секторі економіки України змінено методику обліку запасів бюджетних установ (зокрема, запасів ЗВО).
Базовими нормативними документами з питань методології формування в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності операцій із запасами є: НП(С)БОДС 123 «Запаси» [5], НП(С)БОДС 101 «Подання
фінансової звітності» [6], НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» [7], Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектора № 11 [8] та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Облік запасів бюджетних установ розглянуто у працях вітчизняних учених і практиків П. Й. Атамаса [9], Н. В. Артеменко [10], Л. В. Гізатуліної [11],
О. О. Дорошенко [12], О. П. Куценко [11], О. О. Осадчої [13], С. В. Свірко [14] та ін.
Встановлення об’єктивної оцінки запасів на дату балансу в сучасних умовах ведення господарської
діяльності державних вищих навчальних закладів потребує більшої деталізації Національними положеннями (стандартами) в державному секторі з урахуванням особливостей нормативного регулювання та
системного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.
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Метою статті є визначення проблемних питань щодо впровадження модернізованих положень бухгалтерського обліку переоцінки запасів бюджетних установ на прикладі державних закладів вищої освіти, обгрунтування альтернативних напрямів їх вирішення.
Основні результати дослідження. З метою виявлення проблемних питань, пов’язаних із обліком
запасів за новою методологією, доцільно розглянути стан запасів за даними консолідованої фінансової
звітності Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).
За результатами проведеного аналізу балансової вартості запасів станом на 01.01.2018 р. за даними
консолідованої фінансової звітності Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) (Балансу за 2017
рік, форма № 1-дс) можна констатувати, що їх обсяг становить 976 млн грн (зменшився до початку звітного періоду на 17%). Вказані форми № 5-дс вказують на те, що на звітну дату найбільшу частку у структурі запасів МОН займають групи «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (28,42%) та «Будівельні
матеріали» (20,76%) [15].
Варто зазначити, що у 2017 році зазнала змін класифікація запасів за планом рахунків. Так, для узагальнення інформації про надходження, рух і вибуття запасів відтепер виділено три рахунки (з поділом
на окремі субрахунки), які належать до «Нефінансових активів» – клас 1. Для бухгалтерського узагальнення запасів із 1 січня 2017 року слід застосовувати субрахунки таких рахунків: 15«Виробничі запаси»;
17«Біологічні активи» (тільки поточні біологічні активи); 18«Інші нефінансові активи» [16].
Прикладне застосування запасів у діяльності ЗВО обумовлює потребу в уточненні функціонального
призначення запасів відповідно до варіативних статей попередньо затвердженого кошторису витрат в
розрізі загального та спеціального фондів фінансування діяльності закладу. Як альтернатива, запаси – це
активи, що, зокрема: використовуються для споживання, безоплатного розподілу, передачі в умовах операційної діяльності з метою виконання статутних завдань; перебувають у формі сировини чи допоміжних
матеріалів, необхідних для операцій з надання освітніх та інших послуг, у виробництві продукції, під час
виконання робіт; утримуються для подальшого продажу.
Зазначимо, що у наведеному в НП(С)БОДС 123 визначенні запасів тривалість використання не є їх
ключовою відмінністю від інших активів (п.4, р. 1НПСБОДС 123), що не суперечить міжнародній практиці визнання нефінансових активів.
Балансова вартість запасів – вартість, за якою запаси долучають до підсумку балансу, що, залежновід характеру попередніх операцій, визнають альтернативно за первісною, відновлювальною (переоціненою) та справедливою вартістю.
Первісна вартість запасів – вартість запасів у момент оприбуткування, що ідентифікується як: собівартість придбаних запасів, собівартість виготовлених запасів, справедлива вартість одержаних запасів
на безоплатній основі.
Відновлювальна вартість – сучасна собівартість придбаних запасів (їх переоцінена вартість) .
Справедлива вартість – вартість запасів, отриманих закладом вищої освіти безоплатно (від постачальника, благодійника / мецената в процесі господарської діяльності), визначена на рівні існуючих ринкових цін на аналогічні запаси.
Розглянемо відмінність в облікових підходах у визначенні первісної та відновлювальної вартості (таблиця 1).
НП(С)БОДС 123 (розділ «Оцінка запасів на дату балансу») уточняє умови застосування чистої вартості реалізації: «Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна
знизилась, вони зіпсовані, застаріли або по-іншому втратили первісно очікувану економічну вигоду».
Очевидно йдеться про уцінку. Однак у наступних пунктах згаданого стандарту йдеться про збільшення
вартості запасів: «Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на
дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми
попереднього зменшення, визнається дохід із збільшенням вартості цих запасів» (п. 5 розд. ІІІ «Оцінка
запасів на дату балансу» НП(С)БОДС 123) [5].
Із наведеного слідує: модернізований облік запасів закладів вищої освіти регулює підходи як уцінки,
так і дооцінки, тобто запаси протягом терміну їх балансового утримання можуть переоцінювати.
Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності, за
вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 розд. І «Загальні положення» НП(С)БОДС 123). Виникає практичне запитання: які критерії є достатніми для впевненості,
що очікувана ціна (очікувані витрати) встановлено правильно?
Аналогічні питання також щодо визначення справедливої вартості. Нормативна облікова база не містить чіткості в регламентації відмінностей між справедливою вартістю та чистою вартістю реалізації:
справедлива вартість – це вартість, визначена суб’єктом господарювання, чиста вартість реалізації – чиста сума, яку заклад вищої освіти очікує отримати від продажу запасів (отже, може не дорівнювати справедливій вартості за мінусом витрат на продаж).
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Таблиця 1
Оцінка запасів державних закладів вищої освіти на дату звітності

Характер операції із запасами

1
1.

2
Первісна вартість запасів (у момент їх оприбуткування на балансовий облік)
Собівартість оприбуткування запасів, одержаних від постачальника на умовах розрахунку, включає ціну придбання, мито, інші податки (крім тих, що повертаються суб’єкту),
а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з операцією придбання.
Торговельні знижки, інші знижки вираховуються від вартості придбання (МСБОДС 12).
За
певних обставин витрати на позики включаються до собівартості запасів (МСБОДС 5).
1.1.
Включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості видів запасів при їх
оприбуткуванні: у випадку достовірного визначення суми таких витрат – безпосередньо
відносяться до придбаних запасів; якщо транспортно-заготівельні витрати пов’язані із
доставкою кількох найменувань – їх сума може узагальнюватися за окремими групами
запасів на окремому субрахунку (аналітичному рахунку).
Собівартість виготовлених запасів (готової продукції) містить прямі виробничі та розпо1.2.
ділені загальновиробничі витрати.
1.3. Справедлива вартість безоплатно одержаних запасів.
Балансова вартість отриманих безоплатно запасів: від фізичних та юридичних осіб (крім
суб’єктів державного сектору) – їх справедлива вартість, щодо якої є достовірна інформація; від суб’єктів державного сектора – балансова вартість запасів суб’єкта державного
сектора, що їх передав, з урахуванням витрат, пов’язаних з операцією прибуткування.
Балансова вартість отриманих безоплатно запасів від суб’єктів державного сектора –
балансова вартість запасів суб’єкта державного сектора, що їх передав, з урахуванням
витрат, пов’язаних з операцією прибуткування.
2.

3

4

V
V
V
V

V

V

V

V

V

Відновлювальна вартість запасів (вартість після переоцінки).

В результатів переоцінки запаси оцінюються за меншою з двох оцінок: собівартістю або
поточною відновлювальною собівартістю (чистою вартістю реалізації – ЧВР).
Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує їх чисту вартість реалізації списуються
2.1.
на витрати звітного періоду.
Якщо чиста вартість реалізації уцінених попередньо запасів надалі збільшується, то на
суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення,
визнається дохід із збільшенням вартості цих запасів.
2.2.

МСБОДС 12
«Запаси» [12],
МСБОДС 5
«Витрати на
позики» [13]

№
з\п

НПСБОДС
123
«Запаси» [2]

Регламентування
класифікації

Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках.

V

V

V

V

V

V

V

*У таблиці узагальнено інформацію з нормативних облікових джерел [ 5; 17; 18].

Сьогодні дооцінка запасів відповідно до норм п. 21 розд. ІІ «Визнання та оцінка запасів» Методрекомендацій № 11 не проводиться, крім випадку передбаченого п. 20 цього розділу: «Якщо чиста вартість
реалізації тих запасів, що раніше були уцінені до чистої вартості реалізації та є активами на дату балансу,
надалі збільшується, але не більше суми попереднього зменшення, визнається дохід із збільшенням вартості цих запасів» [8]. Ця норма Методрекомендацій узгоджується із нормою, визначеною у п. 5 розд. ІІІ
«Оцінка запасів на дату балансу» НПСБОДС 123.
Послідовність обліково-організаційних процедур по дооцінці/уцінці (далі – переоцінці) запасів закладами вищої освіти можна узагальнити наступним чином: 1 – встановлення потреби в проведенні
переоцінки певного класу запасів; 2 – проведення інвентаризації запасів, що плануються для переоцінки;
3 – розрахунок суми переоцінки та оформлення результатів. Розглянемо детальніше організаційні особливості названих етапів.
1. Потребу в проведенні переоцінки певного класу запасів підтверджує обґрунтування зниження економічної вигоди/потенціалу корисності, які може одержати заклад вищої освіти за результатами використання таких запасів. Рішення про переоцінку запасів приймається керівником закладу. Враховуючи
вимоги щодо документального підтвердження розрахунків, для визначення нової «реальної ціни» комісія
щодо проведення переоцінки може використовувати: рахунки або накладні на отримані аналогічні матеріальні цінності, публіковані в засобах масової інформації листи підприємства-постачальника та інших
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підприємств, що випускають аналогічну продукцію, із відображенням нової ціни; ціни, встановлені в
торговельній мережі на подібні товари; експертні висновки про вартість матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
Потребують обґрунтування також ознаки зменшення корисності через зміни у використанні таких
запасів. І хоча НП(С)БОДС 127 «Зменшення корисності активів» поширюється на активи, крім запасів,
практично цінною може бути регламентація роботи щодо встановлення розміру втрати корисності
запасів закладів вищої освіти.
Ознаки зменшення корисності запасів можна ідентифікувати за підтвердження таких умов: зменшення ринкової їх вартості протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалося; суттєві
негативні зміни в технологічних, правових умовах, у яких функціонує заклад вищої освіти; зміна способу
використання запасів протягом звітного періоду, або очікуються найближчим часом; старіння, фізичне
пошкодження запасів; інше свідчення того, що ефективність використання запасів є, або буде значно
меншою, ніж очікувалось [20].
Зазначимо, що виділені курсивом критерії зменшення корисності варто регламентувати (за зовнішніми ознаками, умовами, критеріями, діапазоном, рівнем тощо) в наказі про облікову політику закладів
вищої освіти, попередньо узгодивши з головним розпорядником коштів – Міністерством освіти і науки
України.
2. Інвентаризація запасів, що плануються для переоцінки, є за новим Положенням про інвентаризацію «вибірковою інвентаризацією», має дотримуватись правил по проведенню інвентаризації загалом
[21]. Варто мати на увазі наступні вимоги щодо підготовки інвентаризаційного опису, дотримання яких
забезпечить правильний підрахунок загального розміру переоцінки: на запаси, що знаходяться в дорозі,
не оплачену в термін покупцями відвантажену продукцію (товари) та на ті активи, що перебувають на
складах інших суб’єктів складаються окремі інвентаризаційні описи; на кожній сторінці інвентаризаційного опису вказуються словами число порядкових номерів активів і загальна кількість у натуральних
вимірах; в інвентаризаційних описах виправлення помилок повинно робитися винятково коректурним
методом; інвентаризаційні описи підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально
відповідальними особами та ін.
3. Розрахунок суми переоцінки й оформлення результатів – визначальний етап, що впливає на звітні
показники закладу вищої світи.
Залежно від зовнішніх цінових факторів впливу на аналогічні активи, запаси закладів вищої світи
можуть як збільшуватись у ціні, так і навпаки – зменшуватись. Однак першочерговим кроком є їх зменшення:
– крок І: запаси оцінюються на дату звітності за меншою з двох оцінок: собівартістю або поточною
відновлювальною собівартістю;
– крок ІІ: Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату
балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, визнається дохід із збільшенням вартості цих запасів (п. 4-5 НП(С)БОДС «Запаси») [5].
Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку переоцінки запасів із використанням Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі [16]:
1. Списання суми, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації:
Дт8411 «Інші витрати за обмінними операціями»;
Кт15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи».
2. Збільшення чистої вартості реалізації запасів, що раніше були уцінені, але не більше суми попереднього зменшення:
Дт15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»;
Кт7411 «Іншідоходи за обмінними операціями».
3. Дт 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» – позабалансовий облік визначених збитків [18].
Приклад. Заклад вищої освіти закупив у листопаді 2018 р. 1000 упаковок канцелярського паперу собівартістю придбання 80,00 грн. за одиницю (за рахунок коштів спецфонду). На дату підготовки річної
звітності за даними інвентаризації на 31.12.2018 р. залишок канцтоварів склав 600 упак. (400 упак. було
списано на адміністративні потреби структурних підрозділів, які надають платні послуги), їх чиста вартість реалізації за підтвердженою документально інформацією – 70,00 грн/од. За рішенням керівництва
закладу станом на 31 грудня 2018 р. проведено уцінку залишків паперу до чистої вартості реалізації. На
дату підготовки звітності за І квартал 2019 р. залишок канцтоварів склав 300 упак., їх чиста вартість реалізації – 85,00 грн/од. Відповідно до НП(С)БОДС 123 та облікової політики закладу проведено дооцінку
запасів до собівартості придбання – 80,00 грн (оскільки собівартість придбання, що складає 80,00 грн/
од., що є меншою від чистої реалізаційної вартості 85, 00 грн/од.). Облікове забезпечення операцій:
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№
з/п
1
1

2.

3.

Зміст операції
2
Оприбутковано канцелярський папір у
листопаді 2018 р.(1000 упак. по 80,00 грн/
од.).Оплата була проведена авансовим
платежем.
Передано в листопаді-грудні 2018 р. 400
упак. паперу структурним підрозділам, що
надають платні послуги. Папір списано як
використаний відповідно до Акту

5.

6.

7.

Дт
4

3

Кт
5
2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари,
роботи і послуги»,

80000,00

1812 «Малоцінні та
швидкозношувані
предмети»

32000,00

8113 «Матеріальні
витрати»

1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Закриття рахунків витрат

32000,00

5511 «Фінансові
результати виконання
кошторису звітного
періоду»

8113 «Матеріальні витрати»

Списано на витрати уцінку до чистої
вартості реалізації 70,00 грн/од. 600 упак.
Паперу станом на 31.12.2018 р. (600
упак.х(80,00-70,00) грн/од.)

6000,00

8411 «Інші витрати за
обмінними операціями»

1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

6000,00

5511 «Фінансові
результати виконання
кошторису звітного
періоду»

8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

6000,00

073

21000,00

8113 «Матеріальні
витрати»

1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Закриття рахунків витрат

21000,00

5511 «Фінансові
результати виконання
кошторису звітного
періоду»

8113 «Матеріальні витрати»

Визнано станом на 31.03.2019 р. доходи від
дооцінки залишку паперу до собівартості
придбання (300 упак. Х (80,00 – 70,00) грн/
од.)

3000,00

1812 «Малоцінні та
швидкозношувані
предмети»

7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

Закриття рахунків доходів

3000,00

5511 «Фінансові результати
7411 «Інші доходи за
виконання кошторису звітнообмінними операціями»
го періоду»

Сторновано витрати від попередньої уцінки
на позабалансовому рахунку

3000,00

073

Закриття рахунків витрат
4.

Кореспондуючий рахунок [23]

Сума, грн

Віднесено витрати на позабалансовий
рахунок *
Передано в січні-березні 2019 р. (600 – 300)
упак. паперу балансовою вартістю 70,00
грн/од. структурним підрозділам, що надають платні послуги

*У наступному звітному році сума витрат буде передбачена в кошторисі діяльності, що фінансується коштами спецфонду.

Із метою застосування нових підходів щодо визнання,оцінки/переоцінки запасів у бухгалтерському
обліку, визначених, зокрема НП(С)БОДС 123«Запаси», було запропоновано розробити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих активів, зобов’язань закладів вищої освіти [4, c. 66]. Саме в
цьому документі мають міститися відповіді на всі порушені проблемні питання, які стосуються запасів.
Висновок. Отже, на основі дослідження модернізованої методики обліку запасів державних закладів
вищої освіти доведено необхідність удосконалення їх відображення в системі рахунків бухгалтерського
обліку, насамперед, методики визначення балансової оцінки запасів в умовах ринку, облікового забезпечення на етапах коригування вартості за критерієм «балансова вартість min чиста вартість реалізації».
Підтверджено потребу в чіткішій ідентифікації облікових процедур під час розрахунку чистої вартості реалізації, поточної відновлювальної вартості запасів; у кваліфікованому підході до розкриття професійного судження на етапах встановлення доцільності переоцінки запасів. Це забезпечить достовірність
облікової інформації за показниками залишків запасів у формах фінансової звітності, надасть об’єктивні
дані щодо потреби в державному фінансуванні операцій із запасами, підвищить функціональну роль професійного судження.
Вказані питання доцільно структурувати в наказі про облікову політику за погодженням із головним
розпорядником коштів.
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23. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: затверджений наказом Міністерства фінансів України 29.12.2015 N 1219. URL: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/
buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто фактори впливу на величину прибутку. Виокремлено фактори впливу на прибуток будівельних підприємств. Окреслено підходи науковців до ідентифікації окреслених факторів впливу. Досліджено формування факторів впливу на створення прибутку будівельних підприємств у контексті інституційних змін. Висвітлено чинники інституційного середовища, що впливають на облікову систему. Проаналізовано основні форми
трансакційних витрат. З’ясовано відмінності між інституціональною теорією та неоінституціоналізмом.
Ключові слова: фактори, вплив, прибуток, будівельне підприємство, величина, інституційні зміни.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрены факторы влияния на величину прибыли. Выделены факторы влияния на прибыль строительных предприятий. Определены подходы ученых к идентификации факторов влияния. Исследовано формирование факторов влияния на создание прибыли строительных компаний в контексте институциональных изменений.
Освещены факторы институциональной среды, которые влияют на учетную систему. Проанализированы основные формы трансакционных издержек. Выяснено различия между институциональной теорией и неоинституционализмом.
Ключевые слова: факторы, влияние, прибыль, строительное предприятие, величина, институциональные изменения.
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FACTORS OF INFLUENCE ON CONSTRUCTION ENTERPRISES PROFIT
The factors of influence on profit are considered in the article. It was found out that a number of factors influence the size
of financial results. The generalization of the approaches of scientists to identifying the factors of influence on profit gives
grounds to declare that scientists traditionally distinguish external (macroeconomic, independent) and internal (microeconomic, dependent) factors of influence on the size of profit. The factors influencing the profit of construction enterprises are
highlighted. Scientists' approaches to identifying the factors of influence are outlined.
It is substantiated that rationalization of the development process of the construction company accounting policy should
be one of the priority tasks for the accounting staff, because correctly predicted elements that are objectively adapted to the
needs of the economic entity make it is possible to increase the value of the financial result.
The formation of factors influencing the creation of construction enterprises profit in the context of institutional changes
is investigated. The essence of institutional changes is analyzed. The factors of the institutional environment influencing the
accounting system are highlighted. The basic forms of transaction costs are analyzed. The differences between the institutional theory and neo-institutionalism are found.
It is shown that the most generalized and adapted to the needs of construction contracts is the classification of transaction costs within periods (before, during and after the conclusion of contracts): ex-ante costs - arise up to the time of the
exchange (costs of obtaining information on prices, quality of resources, business reputation of the counterparty, etc.); costs
of ex-interim - appear in the exchange process (payment for insurance services, notarization of documents, conducting
settlements, etc.); expenses of e-mail - arise after the exchange (costs for checking the execution of contracts, quality control,
costs for the protection of contracts, etc.).
It has been established that the transaction cost savings are the basis for choosing the type of contract, in particular for
building contracts. The participants in the construction process have the opportunity to sign a contract with a fixed price or
contract of “cost plus”.
Key words: factors, influence, profit, construction enterprise, size, institutional changes.
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Постановка проблеми. Основним джерелом фінансування розвитку господарюючих суб’єктів, найважливішим узагальнюючим показником та водночас ідентифікатором ефективності господарської діяльності є прибуток, що створюється під впливом низки факторів. Зважаючи на те, що за останні роки
обсяги виконання будівельних робіт зростають, додаткових досліджень потребують фактори впливу на
прибуток будівельних підприємств, у максимізації якого вони неабияк зацікавлені.
Управління прибутком полягає в прийнятті об’єктивних рішень, спрямованих на формування, розподіл і використання прибутку, і відповідно стратегічний розвиток підприємства. Можливість впливати на
окреслені фактори дасть змогу нарощувати прибутковість діяльності і спрямовувати наявні ресурси на
подальший розвиток будівельного підприємства. Отже, не викликає сумнівів актуальність нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу роботи склали праці вчених у галузі дослідження факторів, які чинять вплив на величину прибутку, зокрема: І. Ю. Єпіфанової [1],
М. В. Патарідзе-Вишинської [2], М. М. Бердара [3], О. Г. Янкового [4], Е. Соколової [8]. Незважаючи
на значні досягнення і напрацювання у цій сфері, питання щодо вивчення факторів впливу на величину
прибутку будівельних підприємств залишаються недостатньо висвітленими і потребують додаткових наукових розвідок.
Мета статті полягає в ідентифікації факторів впливу на величину прибутку будівельних підприємств, для чого поставлено такі завдання: дослідити наявні фактори впливу на прибуток, виокремити
фактори впливу на прибуток будівельних підприємств, висвітлити процесі формування факторів впливу
на створення прибутку будівельних підприємств у контексті інституційних змін
Виклад основного матеріалу. На величину фінансових результатів чинить вплив низка факторів.
Проведене узагальнення підходів науковців до ідентифікації факторів впливу на прибуток (збиток) дає
підстави констатувати, що науковці традиційно виокремлюють зовнішні (макроекономічні, незалежні) та
внутрішні (мікроекономічні, залежні) фактори впливу на розмір прибутку.
Внутрішні фактори поділяються на виробничі та невиробничі [1, с. 48; 2; 3, с. 99], основні й неосновні
[4, с. 300], інтенсивні й екстенсивні [2; 3 с. 99]; облікові фактори (об’єктивні й суб’єктивні) [5, с. 179].
Досить незвичною є класифікація, запропонована С. Н. Івашковським [6, с. 76], котрий здійснює розподіл факторів на три групи: у сфері виробництва; у сфері обігу; фактори, які не залежать від діяльності
підприємства. Проте вона, на нашу думку, не дає можливості чітко ідентифікувати чинники впливу на
прибуток, в повному обсязі оцінити сформовану ситуацію та на підставі одержаної інформації прийняти
раціональні управлінські рішення.
У класифікації факторів, запропонованій О. Г. Янковим [4, с. 303–304], їх згруповано залежно від видів фінансових результатів: у розрізі прибутку від реалізації продукції, валового прибутку, прибутку від
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Водночас основними чинниками є доходи і витрати,
які обліковуються на рахунках 7 і 9 класів відповідно. Звичайно, доходи і витрати є факторами, які чинять
вплив на величину прибутку, адже при їх співставленні обчислюється фінансовий результат. Однак виникнення доходів і витрат обумовлюється окремими чинниками, які впливають на доходи і витрати, при
співставленні яких обчислюється прибуток. Підсумовуючи вищевикладене, фактори впливу на прибуток
будівельних підприємств пропонуємо виокремити у групи (рис. 1).
Вважаємо за доцільне виділити зовнішні (не залежать від діяльності підприємства) й внутрішні фактори (є пріоритетними при здійсненні впливу на величину прибутку). Внутрішні фактори впливу на величину прибутку будівельних підприємств слід класифікувати на виробничі і невиробничі, адже будівельне підприємство, крім ведення основної діяльності, може займатися іншими видами діяльності, де
беруть участь невиробничі основні засоби.
Екстенсивні фактори чинять влив на розмір прибутку шляхом кількісних змін, інтенсивні – через
якісні зміни. У процесі ведення діяльності будівельним підприємством перелічені фактори перебувають
у тісному зв’язку і взаємозалежності, на що наголошено у працях: [7, с. 286; 8, с. 357; 4, с. 302; 9, с. 150].
Наприклад, ціни на будівельні матеріали залежать від територіального розміщення постачальників, собівартість виконання будівельних робіт перебуває під впливом структури витрат та цін на будівельні
матеріали, за якими вони купуються у постачальників. На використання в будівельному процесі сировини і матеріалів чинить вплив ритмічність поставок. Одним із важливих внутрішніх чинників величини
прибутку є облікова політика підприємства. Як справедливо стверджує М. О. Бляхарчук, «…продумана
облікова політика допоможе достовірно визначити прибуток, що дозволить заощадити на податкових
платежах» [10, с. 27].
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Фактори впливу на величину прибутку будівельних підприємств
Зовнішні
– Рівень
інфляції;
– податкова
політика
держави;
– соціальноекономічні
умови;
– природнокліматичні
умови;
– кон'юнктура
ринку
трудових
ресурсів та
будівельних
організацій;
– нормативноправова база;
– наявна
конкуренція;
– ціни на
виробничі
ресурси.

Внутрішні
– Обсяги виконання будівельних робіт;
– вид будівництва;
– місце розташування об’єкта будівництва;
– технологічна складність об’єкта будівництва;
– спосіб фінансування будівництва;
– тривалість будівництва;
– кваліфікація працівників;
– забезпеченість ресурсами (матеріальними,
технічними, виробничими, фінансовими
інформаційними, людськими, природними) та
ефективність їх використання;
– собівартість виконання будівельних робіт;
– якість будівельних робіт;
– маркетингова діяльність;
– порушення умов праці, стандартів та норм;
– конкурентоспроможність;
– продуктивність праці;
– форми і системи економічного стимулювання;
– моральний і фізичний знос основних засобів;
– порядок ціноутворення;
– стан та ефективність фінансового планування;
– механізм інкасації дебіторської заборгованості;
– облікова політика.

Виробничі
– Наявність активів, які беруть
безпосередню участь у будівництві,
ефективність їх використання, ступінь
зносу;
– продуктивність праці при здійсненні
будівництва тощо.

– Критерії включення об’єкта до
складу основних засобів,
малоцінних необоротних
активів;
– способи нарахування
амортизації на основні засоби,
інші необоротні матеріальні
активи, нематеріальні активи;
– методи переоцінки основних
засобів, нематеріальних
активів;
– методи оцінки виробничих
запасів, незавершеного
виробництва;
– метод створення резерву
сумнівних боргів;
– методи оцінки ступеня
завершеності робіт;
– методи обліку витрат на
виробництво;
– механізм розподілу
загальновиробничих витрат;
– порядок калькулювання
собівартості.

Невиробничі
– Наявність активів, які не беруть безпосередню
участь у будівництві, ефективність їх
використання, ступінь зносу;
– продуктивність праці при здійсненні
неосновної діяльності будівельного
підприємства тощо.

Інтенсивні

Екстенсивні
– Зміна чисельності працівників;
– зміна тривалості робочого дня;
– втрати через відходи сировини і матеріалів
тощо.

Облікові

–
–
–
–

Підвищення кваліфікації працівників;
впровадження прогресивних технологій;
зміна продуктивності устаткування;
удосконалення організації праці тощо.

Рис. 1. Фактори впливу на величину прибутку будівельних підприємств*
*Розроблено автором.

О. М. Костенко наголошує на тому, що «…від облікової політики може залежати і прибутковість» [11,
с. 72]. Цієї ж думки дотримуються І. Жиглей, В. Кузь, О. Лаговська, О. Олійник [5, с. 180], Ф. Бутинець
[12, с. 292], C. Голов [13, с. 205], П. Житний [14, с. 19], Н. Кондраков [15, с. 7], С. Бичкова, Н. Макарова
[16, с. 226], А. А. Єфремова [17, с. 82].
Нині суб’єкти господарювання мають змогу самостійно визначати основні положення облікової політики, враховуючи водночас базові принципи ведення бухгалтерського обліку, передбачені чинною нормативно-правовою базою. Саме в наказі про облікову політику будівельного підприємства визначаються
критерії включення об’єкта до складу основних засобів, малоцінних необоротних активів; способи на126
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рахування амортизації на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи; методи переоцінки основних засобів, нематеріальних активів методи оцінки виробничих запасів, незавершеного виробництва; створення резерву сумнівних боргів; методи оцінки ступеня завершеності робіт;
методи обліку витрат на виробництво; механізм розподілу загальновиробничих витрат; порядок калькулювання собівартості; механізм визнання доходу тощо. Перераховані позиції належать до облікових
факторів впливу на величину прибутку будівельного підприємства, які затверджуються керівництвом
господарюючого суб’єкта і безпосередньо пов’язані з процесом управління.
Однак слід відмітити й можливість маніпулювання окремими об’єктами за допомогою окреслених
чинників, на що вказує І. Й. Яремко: «Традиційна бухгалтерія у своїй теорії та практиці з орієнтацією на
поточний прибуток з математичними алгоритмами позбавили економічної природи переважну більшість
облікових об’єктів» [20, с. 22].
Отже, раціоналізація процесу розробки облікової політики будівельного підприємства має бути одним
із пріоритетних завдань працівників бухгалтерії, адже завдяки правильно передбаченим її елементам,
які об’єктивно адаптовані під потреби господарюючого суб’єкта, уможливлюється підвищення значення фінансового результату. Враховуючи те, що на величина прибутку залежить від зовнішніх факторів,
доцільно акцентувати увагу на впливі інституційної економічної теорії на методологію обліку фінансових результатів. Проблемам удосконалення обліку шляхом використання інституційного інструментарію
присвячено праці В. М. Жука, Н. А. Лоханової, С. Ф. Легенчука, І. В. Жиглей, В. І. Кузь, О. А. Лаговської,
О. В. Олійник, В. В. Панкова, М. А. Проданчук, І. Б. Садовської, Н. В. Семенишеної, І. А. Юхименко-Назарук, В. Семанюк та ін.
З позиції Р. Ф. Пустовійта під інституціональними змінами слід розуміти «сутнісні та кількісно-якісні
перетворення соціально-економічних інститутів» [21, с. 13]. Формування факторів впливу на прибуток
будівельних підприємств в контексті інституційних змін зображено на рис. 2. Під впливом трансформації економіки відбулася зміна правил господарювання у вигляді інституційних (інституціональних)
перетворень (змін), внаслідок чого виникла інституційна (інституціональна) теорія та неоінституційна
(неоінституціональна) теорія.
«Інституціональна зміна визначає шлях, яким суспільство розвивається в часі, і тому є ключем до
розуміння історичної зміни», – вважає Д. Норт [24, с. 10]. Поява інституціоналізму (кінець 19-початок
20 ст.) спричинена трансформаційними зрушеннями в ринковій системі, на які справила вплив монополізація економіки, незадоволеність традиційною економічною теорією, прояв ринкової нестабільності,
посилення впливу профспілкового та робітничого руху, наявність соціальних суперечностей, виникнення потреби у суспільному контролі над ринковим механізмом, необхідність вирішення соціально-економічних проблем. Об’єктами дослідження виступали такі інститути, як держава, корпорації, профспілки,
політичні партії, а також традиції, звичаї, способи мислення, навички, тобто моральні та етичні аспекти.
Аналіз праць за вказаною тематикою [25, с. 430; 26, с. 365, 27; с. 20–21; 28, с. 34] дає підстави стверджувати, що спільним в поглядах науковців є виокремлення неоінституціоналізму як нової інституційної
теорії та розкриття основних концепцій, які формують її змістове ядро наповнення. Обидві теорії ідентифікують базові основи розвитку економічної й соціальної сфер через встановлення взаємозв’язків між
інститутами, що чинить вплив на процес формування фінансових результатів, їх відображення в обліку.
В інституційному (інституціональному) середовищі існують формальні та неформальні інститути.
Формальними є ті правила, механізми, які передбачені нормативно-правовими актами, неформальними –
загальноприйняті норми поведінки людей (традиції, звичаї, моральні цінності). Інституційне середовище
формує інституційні зміни і навпаки: зміни впливають на інституційне середовище.
Основними чинниками зовнішнього інституційного середовища є податкова політика, нормативноправова база, в тому числі та, що регламентує методологію визначення фінансових результатів, інформаційно-консультаційне забезпечення, масштаби тіньової економіки, науково-технічний прогрес, глобалізація тощо. Правила реальної облікової практики встановлюються внутрішнім середовищем, основними
чинниками при цьому виступають система регламентації облікових процесів, включаючи облікову політику, внутрішня організаційна структура бізнесу, поведінкові мотиви працівників підприємства та користувачів звітності.
Підтримуючи позицію Т. Сльозко [29, c. 89], зауважимо, що чинники інституційного середовища,
які впливають на облікову систему, доцільно розділяти на чинники об’єктивного (існують об’єктивно)
і суб’єктивного характеру (залежать від дій конкретних людей, котрі належать до окремих інститутів).
Відтак, чинники справляють вплив на інституційні зміни, від яких залежить інституційне середовище,
під дією якого формуються фактори впливу на величину різних видів прибутку. Ці фактори впливають і
на розмір трансакційних витрат. Зазначене поняття вперше було запропоноване Р. Коузом, під якими він
розумів витрати на функціонування ринку.
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Рис. 2. Формування факторів впливу на створення прибутку будівельних підприємств
у контексті інституційних змін
*Складено автором за даними: [22, с. 215; 23, с. 430].

Основні форми трансакційних витрат представлено в таблиці 1. Сучасні економісти загалом пропонують значний перелік видів трансакційних витрат: у дослідженнях О. Вільямсона акцент поставлено
на витратах опортуністичної поведінки, Дж. Стіглер звертає увагу на витрати отримання інформації,
М. Дженсен та У. Меклінг більш поглиблено розглядають витрати у межах відносин «principal-agent»,
Й. Барцель наголошує на існуванні витрат вимірювання, А. Алчіан і Г. Демсетс констатують про наявність витрат на координацію між різноманітними ресурсами у процесі виробництва.
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Таблиця 1
Основні форми трансакційних витрат
№
з/п

Фактори впливу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Витрати на пошук інформації
Витрати на здійснення переговорів та укладання контрактів
Витрати виміру
Витрати специфікації та захисту прав власності
Витрати опортуністичної поведінки
Витрати на виділення
Витрати на масштаб
Витрати на захист прав
Витрати на нагляд за дотриманням угод
Витрати на забезпечення виконання угод
Витрати ex ante
Витрати ex post

За Р. Коу- За К. Меназом, В. В. ром, В. Д.
Козюк
Базилевич
[30, с. 570] [31, с. 514]
+
+
+
+
+
+
+
+
+

За Д. Нор- За О. Вільямтом, В. Д. соном, В. Д.
Базилевич Базилевич
[31, с. 514]
[31, с. 516]
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

У дисертаційній роботі В. Диби [32] трансакційні витрати виділено за ознаками контрольованості,
етапів транзакції, об’єктивності виникнення, залежно від моменту укладання контракту і запропоновано
узгодженість ринкових трансакційних витрат з витратами діяльності з урахуванням вимог ПСБО 16 «Витрати» та Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Висновки. Найбільш узагальненою і пристосованою під потреби будівельних контрактів є класифікація трансакційних витрат у межах періодів (до, під час і після укладання контрактів):
– витрати ex-ante – виникають до моменту проведення обміну (витрати на одержання інформації про
ціни, якість ресурсів, ділову репутацію контрагента тощо);
– витрати еx-interim – з’являються у процесі обміну (плата за страхові послуги, нотаріальне посвідчення документів, проведення розрахунків тощо);
– витрати еx-post – виникають після обміну (витрати на перевірку виконання контрактів, контроль за
якістю, витрати на захист контрактів тощо).
Таким чином, згідно з неоіституційною теорією саме економію трансакційних витрат покладено в
основу вибору типу контракту, зокрема що стосується будівельних контрактів, то в учасників будівельного процесу є можливість укладання контракту з фіксованою ціною або контракту за ціною «витрати
плюс». Учасники будівельного процесу, діючи в межах контрактної теорії (contract theory), намагаються
мінімізувати витрати і максимізувати прибуток, що може бути різних видів, зважаючи на низку наявних
класифікаційних ознак.
Подальшим напрямом наукових розвідок щодо нашого питання буде вивчення класифікацій прибутку
будівельних підприємств, що формується під впливом низки факторів.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ТЕОРІЄЮ ОБМЕЖЕНЬ
У статті розглянуто ключові положення теорії обмежень, визначено особливості її застосування для стратегічного управління закладами вищої освіти, виокремлено основні етапи реалізації цієї теорії. Визначено роль і місце
управлінського обліку й аналізу в системі управління ЗВО за теорією обмежень. Із метою контролю за обмеженнями та можливістю впливу на них розроблена система аналітичних показників у розрізі двох груп: внутрішніх –
обмежень потужності (технологічних, кадрових, фінансових) та зовнішніх – ринкових і демографічних обмежень.
Запропонована система аналітичних показників має бути покладена в основу побудови управлінських звітів ЗВО.
Ключові слова: теорія обмежень, управлінський облік, аналіз, заклад вищої освіти, потужність, демографічні
обмеження, ринкові обмеження, стратегія.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАВЕДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
В статье рассмотрены ключевые положения теории ограничений, определены особенности ее применения в
стратегическом управлении заведениями высшего образования, выделены основные этапы реализации этой теории. Определена роль и место управленческого учета и анализа в системе управления ЗВО по теории ограничений.
С целью контроля за ограничениями и возможностью влияния на них разработана система аналитических показателей в разрезе двух групп: внутренних – ограничений мощности (технологических, кадровых, финансовых) и
внешних – рыночных и демографических ограничений. Предложенная система аналитических показателей может
быть положена в основу построения управленческих отчетов ЗВО.
Ключевые слова: теория ограничений; управленческий учет; анализ, заведение высшего образования, мощность, демографические ограничения, рыночные ограничения, стратегия.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT TO STRATEGIC MANAGEMENT OF HIGHER
EDUCATION ESTABLISHMENTS BASED ON THE THEORY OF CONSTRAINTS
The article explains the need for reforming the system of the domestic higher education establishments management
by applying modern approaches, based on the theory of constraints, to the strategic management. The fundamentals of the
theory of constraints are analysed, the special aspects of the theory application in terms of higher education establishments
management are defined and the basic implementation steps of the theory are identified. The limiting factors affecting the
achievement of strategic goals by business undertakings are defined and comparative analysis of the impact of those factors
on the activities of educational establishments is presented. It is demonstrated that the main limiting factors, as applicable
to educational establishments, include the following: limited capacities (resources potential), market constraints and demographic constraints. Taking account of the special aspects of educational services, duration period for which is determined
by the Law of Ukraine “On Higher Education”, it is demonstrated that the time constraints, as applicable to educational
establishments (as opposed to business undertakings), do not play a key role in achieving strategic goals. It is proposed
to distinguish a separate group of limiting factors, in particular, the “demographic constraints”, taking account of which,
in terms of educational establishments, allows the management personnel to timely coordinate and revise the development
strategy of an establishment.
It is demonstrated that, as applicable to higher education establishments (as opposed to business undertakings, where
the key indicator is company profit or company value), the key performance indicators in terms of strategic decisions include
the following: increasing competitiveness of the educational establishment by providing high-quality educational services,
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increasing the overall number of students engaged at the higher education establishment, graduate employment rate and
professional competence of students acquired at the educational establishment.
The role and functions of management accounting and analysis in the system of management of higher educational establishments, based on the theory of constraints, are defined. In order to control the constraints and the possibilities to affect
them, a system of analytical indicators in terms of each group of constraints is proposed. For each group of internal limiting
factors of “capacities constraints”, the indicators are grouped according to three topics: technological constraints, personnel constraints and financial constraints. The indicators proposed by the author that are used for the analysis of impact of
external limiting factors on the results of the activities of educational establishments are grouped under two topics: market
constraints and demographic constraints. The proposed system of analytical indicators shall become the basis for drafting
management reports by higher education establishments.
Key words: theory of constraints, management accounting, analysis, higher education establishment, capacity, demographic constraints, market constraints, strategy.

Постановка проблеми. Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [1] та Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [2] передбачено реалізацію низки реформ у сфері
освіти, науки та досліджень, трансформацію економічних засад системи освіти, зокрема вдосконалення
системи управління закладами вищої освіти як на рівні самого навчального закладу, так і на макрорівні.
Вирішення складних, відповідальних і різнопланових завдань щодо якісної підготовки висококваліфікованих фахівців значною мірою залежить від організації управління діяльністю закладів вищої освіти.
Управління сучасним закладом вищої освіти є складним динамічним процесом, який містить постановку стратегічних цілей і завдань, на основі аналізу наявного рівня і стану навчально-виховної та науково-дослідної роботи, раціональної організації творчої діяльності науково-педагогічного складу, пошуку
шляхів і засобів удосконалення системи функціонування та розвитку ЗВО, постійного вдосконалення
інноваційних і педагогічних технологій. Крім цього, процес управління включає різнопланову роботу
з обслуговування та забезпечення цих основних напрямів функціонування ЗВО, пошук шляхів ефективного використання матеріально-технічної бази. Посилення конкурентних переваг ЗВО передбачає не
просто ефективне використання його ресурсного потенціалу, а й вибір правильної стратегії розвитку з
урахуванням обмежуючих чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. Із метою налагодження
успішного механізму стратегічного управління закладами вищої освіти необхідно організувати системну
та цілеспрямовану роботу щодо моніторингу кон‘юнктури ринку освітніх послуг, ідентифікації ринкових
можливостей, оцінки та результативної протидії різним ризикам.
Докорінна зміна зовнішніх і внутрішніх умов функціонування навчальних закладів у світлі реформ вищої освіти висуває нові вимоги до обліково-аналітичного забезпечення управлінського процесу. В цьому
контексті змінюються запити менеджменту щодо інформаційної бази прийняття управлінських рішень,
зокрема до системи управлінського обліку й аналізу. Одним із перспективних напрямів удосконалення
управлінського процесу в підприємницькому секторі є розвиток управлінського обліку та стратегічного
аналізу на основі теорії обмежень (Theory of Constraints) (ТОС). Проте вказаний аспект наукових пошуків лише починає привертати увагу вчених і практиків. Якщо в системі управління підприємницького
сектора України вже започатковуються засади теорії обмежень (ТОС), то в державному секторі, і зокрема
у закладах вищої освіти подібні інструменти практично не використовують. Навіть звичайна система
управлінського обліку в навчальних закладах знаходиться на початковій стадії впровадження. Втім, підвищення самостійності ЗВО та посилення конкуренції в освітянському просторі вимагає нових підходів
до реформування системи менеджменту та вдосконалення його обліково-аналітичного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші наукові праці, присвячені дослідженню впливу обмежень на управління витратами компаній належали ізраїльському фізику Ельяху Голдрату, який став
засновником нової революційної концепції управління – теорії обмежень [3; 4; 5]. Надалі ідеї теорії Е.
Голдрата були підтримані і розвинуті у працях зарубіжних учених Д. Галловея [6], У. Норина [7], Д. Сміта
[7], Т. Маккея [7], Т. Корбетта [8], які запропонували новий підхід до аналізу витрат, що ґрунтується на
обліку пропускної здатності системи (Throughput). Останнім часом концепція трансформації підходів
до побудови управлінського обліку на основі теорії обмежень стала об’єктом уваги вітчизняної наукової
спільноти, зокрема, цьому питанню присвячено наукові праці вчених, серед яких: О. Андросенко [9],
С. Голов [10], В. Козак [11] Н. Михайлишин [12] Н. Стеблюк [13] та ін. Практично всі праці зазначених науковців описують механізм використання теорії обмежень в управлінській та обліковій практиці
суб’єктів господарювання різних видів діяльності. Проте проблеми впровадження революційної концепції теорії обмежень у систему управління підприємств державного сектору та його обліково-аналітичне
забезпечення поки ще залишається поза зоною уваги науковців.
Метою статті є розроблення теоретичних засад обліково-аналітичного забезпечення стратегічного
управління закладів вищої освіти на основі теорії обмежень, визначення основних особливостей її впровадження та розроблення системи аналітичних показників для контролю й управління внутрішніми, а
також зовнішніми обмеженнями.
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Виклад основного матеріалу. Впровадження системи управління на основі теорії обмежень у практику закладів вищої освіти передбачає, що їх розглядають як специфічні освітні корпорації, які мають
ознаки ринкового суб‘єкта й одночасно є інституціями, що продукують суспільні блага. Подвійний статус
навчальних закладів зумовлює необхідність вирішення нових завдань, які будуть відрізнятись від завдань
інших суб’єктів господарювання. Якщо для більшості суб’єктів господарювання основною ціллю їхнього функціонування є отримання прибутку, збільшення чистого грошового потоку, зростання вартості
компанії, то для державних закладів вищої освіти, які за своїм статусом поки залишаються бюджетними
установами (в перспективі набудуть статусу неприбуткових організацій), основною ціллю є підвищення
їх конкурентоспроможності через надання якісних освітніх послуг, а значить отримання прибутку не
передбачається. Водночас для приватних навчальних закладів поряд із вище зазначеними завданнями
отримання прибутку залишається пріоритетною ціллю.
Специфіка освітнього процесу має певні особливості реалізації своїх програмних цілей, що зумовлює
необхідність адаптації до них сучасних механізмів менеджменту, зокрема управління за теорією обмежень (Theory of Constraints – ТОС). Згідно з цією теорією будь-яку компанію розглядають як систему,
що складається із сукупності взаємопов’язаних елементів, дія яких обмежена певними факторами. Для
успішної реалізації цілей компанії необхідно врахувати найбільш суттєві лімітуючі фактори (обмеження), які перешкоджають їх досягненню. Водночас стратегічні цілі можуть постійно корегуватися з метою
нейтралізації впливу таких факторів.
Алгоритм практичного використання ТОС складається з п’яти послідовних етапів (кроків) (рис.1).
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Рис. 1. Етапи практичного використання теорії обмежень (ТОС)
Складено автором за [5, с. 82; 6, с. 63–64].

На першому етапі знаходять усі обмеження системи (внутрішні та зовнішні). Зазвичай обираються
ті обмеження, які підприємство може нейтралізувати, насамперед, або використати з максимальною користю для досягнення поставлених цілей. Уважають, що на підприємстві завжди є певний ресурс, що
обмежує досягнення стратегічних цілей. Тобто поліпшення результатів роботи системи починається з
пошуку найслабкішої ланки, покращення якої здійснюється через мобілізацію внутрішніх резервів компанії. На другому етапі розробляються заходи з нейтралізації дії обмежуючих факторів, на які компанія
може вплинути, або використати їх дію з вигодою для компанії. На третьому етапі управлінські дії мають
спрямовуватися на підпорядкування роботи всієї компанії (всіх інших ланок) ключовим цілям із метою
виконання заходів із мобілізації внутрішніх ресурсів по нейтралізації обмежуючих факторів, що були
розроблені на другому етапі. На четвертому етапі розробляються заходи щодо «розширення обмежень»
системи через збільшення потужності, скорочення операційного циклу, виробництво нових видів продукції, вихід на нові ринки. П’ятий етап замикає коло пошуку варіантів поліпшення роботи системи на
основі управління обмеженнями. За необхідності продовжити роботу з удосконалення управління обмеженнями управлінці повертаються до першого кроку і повторюють всі етапи з урахуванням нових змін
системи, отриманих на попередній стадії.
Обмеження можуть бути внутрішні та зовнішні. Внутрішні обмеження пов’язані з недостатністю
певного ресурсу в самій компанії, зовнішні – пов’язані з умовами зовнішнього середовища, які менше
піддають контролю та корегуванню з боку господарюючих суб’єктів. Зазвичай, у теорії обмежень виокремлюють три їх види: обмеження потужності, обмеження ринку й обмеження часу. Слід зазначити,
що впровадження системи управління закладами вищої освіти на основі теорії обмежень має свої особливості, пов’язані зі специфікою продукування (надання) освітніх послуг та іншими (ніж у суб’єктів
господарювання) цілями діяльності. Порівняльну характеристику видів обмежень, що притаманні підприємствам підприємницького сектору та закладам вищої освіти, наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Види обмежень в діяльності суб’єктів господарювання та закладів вищої освіти за ТОС
Види обмежень

Характеристика обмежень і його наслідки для суб’єктів господарювання

Обмеження
потужності
(внутрішні)

Означає, що попит на продукцію компанії обмежується можливостями матеріально-технічної бази.

Обмеження ринку
(зовнішні)

Означає, що попит на продукцію нижче,
ніж може виробити компанія, або реалізація продукції обмежується конкуренцією на відповідних сегментах ринку.

Обмеження
часу
(внутрішні)

Означає, що час на виробництво продукції, виконання замовлення, реалізацію
проекту або отримання іншого результату в компанії більше, ніж у конкурентів.

Демографічні
обмеження
(зовнішні)

-

Характеристика обмежень і його наслідки
для закладів вищої освіти
Означає, що попит на кваліфікованих спеціалістів вище,
ніж можливості навчальних закладів з їх підготовки. Вони
пов’язані з обмеженням бюджетного фінансування, недостатністю аудиторного фонду, недостатньою забезпеченістю
кадрами та їх кваліфікацією, наявністю ліцензій тощо.
Означає, що попит на фахівців незбалансований відповідно до випуску навчальними закладами спеціалістів певних
спеціальностей, що відбивається на їх працевлаштуванні.
Ринкові обмеженні пов’язані також з конкуренцією на освітянському ринку, платоспроможністю населення, запитами
потенційних абітурієнтів щодо якості освітніх послуг ЗВО.
В освітній діяльності дане обмеження не відіграє ключової
ролі, оскільки підготовка закладами вищої освіти фахівців
регламентована стандартами вищої освіти, технологія надання освітньої послуги передбачає певну її тривалість і не
передбачає прискорення процесу.
Для закладів вищої освіти демографічні обмеження суттєво
впливають на масштаби їх діяльності, які залежать кількості
випускників середніх навчальних закладів і часткою претендентів на отримання вищої освіти.

*Розроблено автором.

Обмеження потужності закладів вищої освіти належать до внутрішніх чинників, що стримують їх розвиток, проте вони краще піддаються управлінню, ніж зовнішні. Такий чинник має місце в умовах низької
конкуренції на освітянському ринку, коли ринок праці здатний прийняти фахівців із вищою освітою, а ЗВО
не в змозі задовольнити його запити. Фактично, такі обмеження пов’язані з недостатністю бюджетного
фінансування, низьким рівнем ресурсного потенціалу навчального закладу, до яких зазвичай відносять обмеженість аудиторного фонду навчального закладу, гуртожитків, наявність ліцензій на проведення освітніх
послуг, недостатність висококваліфікованих викладачів, які забезпечують підготовку фахівців певних спеціальностей. Для закладів освіти приватної форми власності такі внутрішні обмеження пов’язані з недостатністю власних фінансових ресурсів, спрямованих на фінансування освітнього процесу.
Якісна складова обмежень групи (ресурсних обмежень) для навчальних закладів може бути зумовлена
недостатньою кваліфікацією викладацького персоналу, низьким рівнем їх фахових компетенцій, недосконалістю освітніх програм і навчальних планів (неврахування запитів ринку праці щодо загальних і фахових компетентностей випускників ЗВО), неможливістю надання якісного навчального продукту внаслідок
слабкої інноваційної складової та технічної бази навчального закладу (брак або недостатність програмних
продуктів, технічних засобів навчання, сучасних лабораторій, навчальних центрів).
Ринкові обмеження діяльності ЗВО належать до зовнішніх чинників, процес управління якими більш
складний і потребує ґрунтовних наукових досліджень потреб ринку та тенденцій його розвитку. О. Коуен
і Ф. Федірко вважають, що «обмеження ринку є стратегічним обмеженням компанії, оскільки саме ринок
забезпечує компанії зростання. У певних випадках можна вибрати потужність або час виконання як вторинне обмеження на перехідному етапі» [14, с. 44].
Вказана група обмежень пов’язана з наявністю конкуренції на освітянському ринку, яка залежить від
загальної кількості навчальних закладів, їх конкурентоспроможності, ефективності цінової політики,
якості та конкурентоспроможності освітніх послуг кожного конкретного закладу. Неврахування сучасних
тенденцій та інфраструктури вітчизняної економіки призводить до незбалансованості запитів ринку праці
та кількості спеціалістів відповідного фаху, які випускають ЗВО. Нехтування подібними ринковими обмеженнями закладами вищої освіти мають негативні наслідки, які гостро проявились у сучасних умовах,
коли спостерігається надлишок таких фахівців як бухгалтера, юристи, фінансисти, банківські фахівці. Результати вступних компаній останніх років проілюстрували недосконалість менеджменту закладів вищої
освіти, і зокрема неврахування ринкових обмежень під час планування напрямів підготовки спеціалістів.
Специфіка надання освітніх послуг накладає певні особливості використання такого обмежувального
чинника як «обмеження часу». Якщо для суб’єктів господарювання підприємницького сектору такий
обмежувальний фактор є ключовим показником ефективності управління, від якого залежить швидкість
отримання результату діяльності (тобто в одиницю часу продукується більший обсяг прибутку, або маржинального доходу), то для закладів вищої освіти він практично не діє, оскільки на свій розсуд вони не
можуть прискорити тривалість підготовки спеціалістів. Зокрема, згідно зі ст. 5 Закону «про вищу освіту»
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обсяг освітньо-професійної підготовки бакалавра складає 180–240 кредитів ЄКТС (по 30 годин), а підготовки магістрів – 90–120 кредитів ЄКТС, за винятком медичних, фармацевтичних, ветеринарних університетів, для яких тривалість підготовки магістрів збільшена до 300–360 кредитів ЄКТС [15].
Якщо для суб’єктів господарювання демографічні обмеження, зазвичай не беруть до уваги в теорії
обмежень, то для закладів вищої освіти такий лімітуючий фактор відіграє ключову роль у системі заходів
підтримки їх життєздатності, особливо в період «демографічної ями». Зрозуміло, що на цей фактор безпосереднього впливу заклади освіти не мають, проте під час розроблення кадрової та цінової політики не
враховувати демографічні обмеження неможливо.
Таблиця 2
Система аналітичних показників для управління та закладами вищої освіти за теорією обмежень
Види
обмежень

Тематичні
блоки

Аналітичні показники

Обмеження ринку, демографічні обмеження
(зовнішні)

Обмеження потужності
(внутрішні)

Коефіцієнт використання аудиторного фонду.
Частка навчальних площ із загальній площі ЗВО, %.
Технологічні Коефіцієнт змінності використання аудиторного фонду.
та технічні Забезпеченість наівчальних аудиторій мультимедійним обладнанням, % (норматив ≥ 30%).
обмеження Кількість площ навчальних приміщень у розрахунку на одного студента, м2 (норматив ≥ 2,4 м2).
Рівень забезпеченості студентів гуртожитками, % (норматив ≥ 70%).
Ліцензійний обсяг за окремими спеціальностями та в цілому по ЗВО.
Співвідношення кількості викладачів, що мають наукові ступені (зокрема, кандидатів і докторів наук) до загальної кількості науково-педагогічних працівників, %.
Частка науково-педагогічних працівників в загальній чисельності персоналу ЗВО, %.
Частка викладачів, які мають науковий ступінь (або вчене звання), що здійснюють підготовку
бакалаврів (норматив ≥ 50%).
Частка викладачів, що мають науковий ступінь (або вчене звання), що здійснюють підготовку
Кадрові об- магістрів (норматив ≥ 60%).
Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук (або вчене звання професора), що
меження
здійснюють підготовку бакалаврів (норматив ≥ 10%).
Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук (або вчене звання професора), що
здійснюють підготовку магістрів (норматив ≥ 50%).
Кількість публікацій у фахових виданнях у розрахунку на одного науково-педагогічного працівника;
Кількість патентів (авторських свідоцтв) у розрахунку на одного науково-педагогічного працівника.
Співвідношення витрат на оплату праці науково-педагогічного персоналу та іншого персоналу
(спеціалістів, робітників, адміністративного й обслуговувального персоналу).
Частка бюджетних місць у загальній кількості здобувачів освіти.
Фінансові Середні витрати в розрізі спеціальностей на підготовку одного бакалавра, магістра, аспіранта,
обмеження докторанта (в конкретному ЗВО та в інших закладах).
Вартість навчання (за контрактом) одного бакалавра, магістра, аспіранта, докторанта за спеціальностями.
Співвідношення витрат за загальним та спеціальним фондом.
Загальна кількість ЗВО, що функціонують на освітянському ринку (в т. ч. державних).
Рівень конкуренції на освітянському ринку.
Середня частка ринку закладу вищої освіти.
Відносна частка ринку ЗВО (відношення частки ринку ЗВО до середньої частки ринку).
Ринкові обСпіввідношення вартості навчання в ЗВО та середньою вартістю навчання в країні за окремимеження
ми спеціальностями.
Загальна кількість студентів, що навчаються в ЗВО.
Рейтинг ЗВО за кількістю студентів, що навчаються.
Кількість ЗВО, що здійснюють підготовку фахівців певної спеціальності.
Рівень заповнюваності ліцензійного обсягу, %.
Процент заповнюваності бюджетних місць абітурієнтами.
Динаміка кількості абітурієнтів, які вступили до ЗВО в цілому та окремими спеціальностями.
Демогра- Загальна кількість випускників шкіл у поточному році та в перспективній динаміці.
фічні об- Коефіцієнт розширення (скорочення) студентського контингенту, порівняно з попереднім
меження
роком.
Частка абітурієнтів, що вступили до закладу вищої освіти, в загальній кількості випускників
шкіл (в поточному та попередньому роках).
Рівень народжуваності в країні (в поточному періоді та перспективному).

*Розроблено автором.

В основі обліково-аналітичного забезпечення управління закладами вищої освіти лежить система
кількісних і якісних вимірів, тобто система аналітичних показників, на базі яких здійснюють контроль
за досягненням стратегічних цілей компанії. Якщо для підприємницьких структур основним ключовим
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показником ефективності діяльності є отримання прибутку (або збільшення вартості компанії), то для
закладів вищої освіти ключовими показниками результативності роботи є підвищення конкурентоспроможності навчального закладу через надання якісних освітніх послуг, збільшення загального обсягу студентів, що навчаються у ЗВО, рівень працевлаштування випускників, ступінь оволодіння студентами
професійними компетенціями, що надаються в навчальному закладі тощо.
Контроль за обмеженнями в закладах вищої освіти та розроблення відповідних заходів із мінімізації
їх негативного впливу має здійснюватись також на основі аналітичних показників. Водночас інформація
про внутрішні обмеження має знайти своє відображення в управлінському обліку та аналітичних звітах
навчальних закладів, а інформація про зовнішні обмеження (ринкові обмеження, демографічні обмеження) може бути отримана тільки на основі зовнішніх джерел інформації (статистичних щорічників, маркетингових досліджень ринку, даних рейтингових агенцій, інформаційних бюлетенів тощо).
Для цілей управління на основі теорії обмежень пропонуємо систему аналітичних показників, які дають змогу контролювати можливості вищих навчальних закладів з урахуванням внутрішніх та зовнішніх
обмежень та розробляти відповідні заходи щодо мінімізації їх впливу (таблиця 2).
Запропоновані показники, дають змогу кількісно виміряти ризики і загрози для розвитку ЗВО з урахуванням впливу обмежуючих факторів. Порівняння відповідних показників з показниками інших навчальних закладів дає змогу провести SWO-аналіз, на основі якого визначаються слабкі та сильні сторони ЗВО, визначити обмежуючі фактори, що стримують його розвиток, розробити заходи щодо усунення
такого впливу та проводити контроль за їх виконанням.
Висновки. Отже, реалізація реформ в освітній сфері, спрямованих на підвищення якості освітніх послуг та посилення конкурентних переваг вітчизняних навчальних закладів неможлива без модернізації
процесу управління ними. Одним із перспективних напрямів удосконалення управління навчальними
закладами є використання теорії обмежень, яка дає змогу знайти їх слабкі місця, визначити фактори, що
негативно впливають на їх розвиток, винайти резерви покращення освітньої діяльності, пов’язані з неповним використанням його ресурсного потенціалу, або розробити заходи з його покращення.
Використання теорії обмежень в управлінні закладами вищої освіти висуває нові вимоги до інформаційного забезпечення цим процесом, і, насамперед, до управлінського обліку й економічного аналізу.
Запропонована система аналітичних показників має бути покладена в основу побудови управлінських
звітів закладів вищої освіти.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЇХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті уточнено сутність економічної безпеки, фінансової стійкості закладів вищої освіти державної та
комунальної власності в Україні в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення. Розглянуто специфіку аналітичного обліку базових складових економічної безпеки і фінансової стійкості закладів вищої освіти України. Виявлено взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки закладів вищої освіти та типом їхньої фінансової стійкості.
Обґрунтовано вплив якості обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості закладів вищої освіти на
рівень їхньої економічної безпеки. Запропоновано напрями підвищення економічної безпеки та фінансової стійкості
закладів вищої освіти України на основі покращення їх обліково-аналітичного забезпечення.
Ключові слова: економічна безпека, фінансова стійкість, заклади вищої освіти державної та комунальної власності, обліково-аналітичне забезпечення.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ
ИХ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье уточнена сущность экономической безопасности и финансовой устойчивости учреждений высшего
образования государственной и коммунальной собственности в контексте их учетно-аналитического обеспечения.
Определенно специфику аналитического учета базовых составляющих экономической безопасности и финансовой
устойчивости учреждений высшего образования Украины. Обнаружена взаимосвязь между уровнем экономической
безопасности учреждений высшего образования и типом их финансовой устойчивости. Обоснованно влияние качества учетно-аналитического обеспечения финансовой устойчивости учреждений высшего образования на уровень
их экономической безопасности. Предложены направления повышения экономической безопасности и финансовой
устойчивости учреждений высшего образования на основе улучшения их учетно-аналитического обеспечение.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая устойчивость, учреждений высшего образования
государственной и коммунальной собственности, учетно-аналитическое обеспечение.
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INTERCONNECTION BETWEEN ECONOMIC SECURITY AND FINANCIAL STABILITY
OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION ON THE EDUCATIONAL MARKET
OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THEIR REGISTRATION-ANALYTICAL PROVIDING
The article deals with the peculiarities of the development of the Ukrainian educational services market, identifies trends
in reduced number of applicants in the context of the demographic crisis and increased number of those wishing to receive
higher education abroad; the intensification of competition between higher education institutions for financial provision and
education services users; the lack of effective links with employers as the main stakeholders of educational programs, which
should take direct part in the educational process both in intellectual and financial aspects.
The author clarifies the essence of economic security and financial stability of institutions of higher education of state
and communal property in Ukraine. Features of accounting and analytical support of the studied categories are considered.
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The basic components of economic security and financial stability of institutions of higher education of Ukraine are singled
out and the specifics of implementation of their synthetic and analytical accounting are revealed. It has been proved that the
most specific and important objects in accounting for the activities of institutions of higher education with the aim of accounting and analytical provision of their economic security and financial sustainability are revenues, expenditures (costs,
expenses) and financial results. Accounting of the above-mentioned objects is even more responsible and complex in the
context of accounting and analytical support and requires the most elaborate development and processing.
It is substantiated that the algorithm of formation of accounting and analytical support of the studied categories, based
on their essence and main tasks, is a system of control over the availability and movement of budget funds of general and
special funds of institutions of higher education, which is based on universally recognized principles, performs administrative, control and information function The relationship between the level of economic security of institutions of higher education and the type of their financial stability is revealed. The influence of accounting and analytical provision of financial
stability of institutions of higher education on the level of their economic security and quality of provided educational and
non-educational services are substantiated.
The directions of increase of economic safety and financial stability of institutions of higher education of Ukraine on the
basis of improvement of their accounting and analytical support are offered. The necessity of rational, effective and targeted
use of allocations from the State and / or local budgets is substantiated under the condition of maximum mode of saving of all
possible resources; the close cooperation of higher education institutions with employers in the field of improving the quality
of educational services provision, ensuring the practical component of research activities, as well as the possibilities for funding education for talented but poorly-skilled students; ensuring fair competition with institutions of higher education through
transparent, targeted professional-orientation work among potential entrants, the use of the latest innovative technologies in
the educational-scientific and educational process, the involvement of faculty members and students in participating in international exchange programs and grants; use of in-depth analytics on the accounts of incomes (allocations from the State and
/ or local budgets of Ukraine, own revenues, including through fundraising) and expenditures (costs, expenses).
Key words: economic security, financial stability, institutions of higher education of state and communal property,
registration-analytical providing.

Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування та розвитку ринку освітніх послуг України, зокрема сфери вищої освіти, спостерігаємо тенденції, які можуть суттєво знижувати рівень економічної безпеки, фінансової стійкості закладів вищої освіти державної та комунальної власності (далі – ЗВО),
особливо в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення. Серед основних доцільно виокремити такі:
– зменшення кількості абітурієнтів, значною мірою як із високим рейтингом (за результатами ЗНО
та вступних кампаній середній бал для зарахування на державну та контрактну форму навчання в багатьох ЗВО з кожним роком знижується), так і платоспроможних, які, в умовах скорочення фінансування
навчальних закладів за рахунок коштів Державного та/або місцевих бюджетів, не мають можливості самостійно, вчасно та в повному обсязі сплачувати за отримання належних освітніх послуг. Крім цього,
демографічна ситуація в країні підтверджує те, що навіть в умовах «заморожування» планів прийому на
рівні 2015–2016 років уже два роки поспіль місць в українських ЗВО більше ніж достатньо для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
– загострення конкуренції між ЗВО, що, насамперед, сприяє покращенню якості надання освітніх послуг і розвитку навчальних закладів, однак у багатьох випадках призводить до використання «чорних»
піар технологій через значну кількість навчальних закладів, спеціальностей і спеціалізацій;
– брак дієвих зв’язків із роботодавцями, одними із основних стейкхолдерів освітніх програм, які прагнуть працевлаштовувати винятково висококваліфіковані кадри із стажем і досвідом роботи, при цьому не
беручи безпосередньої участі в освітньому процесі як в інтелектуальному, так і фінансовому аспекті.
Саме ці тенденції підтверджують необхідність детального вивчення сутності й особливостей
взаємозв’язку між економічною безпекою та фінансовою стійкістю ЗВО на ринку освітніх послуг України в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення. На це орієнтують програмні документи сьогодення: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012−2021 роки [3], Стратегія реформування
вищої освіти в Україні до 2020 року [4], Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в
умовах глобалізаційних викликів [5], Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року [6],
Дорожна карта освітньої реформи (2015–2025) [7], Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки [8] тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційно-облікові й фінансово-аналітичні аспекти
діяльності ЗВО в Україні розглянуто в працях таких науковців: Й. Бескида, Т. Боголіб, Т. Єфименко,
В. Куценко, С. Левицької, В. Сафонової, С. Свірко, І. Стеціва [9], В. Студінського, Г. Тюлєнєва [10],
В. Яблонського та інших. Ресурсне забезпечення та специфіку управління ЗВО, стратегію й оцінку їхньої
економічної безпеки та фінансової стійкості вивчали російські вчені: О. Арзякова, А. Беляков, Н. Кельчевська, Е. Князєв, Е. Попов та інші. Серед західних економістів, які досліджували теоретичні й практичні аспекти господарської діяльності ЗВО можна виділити Б. Джоунстона, П. Друкера, Н. Маркуччі,
Е. Моргана та інших.
Водночас питання сутності економічної безпеки та фінансової стійкості ЗВО на ринку освітніх послуг
України й особливостей взаємозв’язку між ними в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення недо138
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статньо вивчені на сучасному етапі реформування вищої освіти та потребують додаткових досліджень.
Мета дослідження полягає у визначені напрямів підвищення економічної безпеки та фінансової
стійкості ЗВО на ринку освітніх послуг України на основі покращення їх обліково-аналітичного забезпечення шляхом уточнення сутності досліджуваних економічних категорій і розкриття особливостей
взаємозв’язку між ними.
Виклад основного матеріалу. В умовах сучасного реформування ринку освітніх послуг України, замало лише формально забезпечити кількісні параметри освіти, хоча й це необхідно, важливо досягти високої якості, ефективності, конкурентоспроможності, відповідності національним і світовим стандартам.
Це неможливо в контексті недостатнього фінансового забезпечення діяльності ЗВО, зокрема низького
рівня їхньої економічної безпеки та фінансової стійкості.
Щодо визначення сутності економічних категорій «економічна безпека» та «фінансова стійкість», то
доцільно зазначити, що вони є надзвичайно розповсюдженими, широко застосованими та багатозначними. Різноманітність запропонованих вітчизняними та зарубіжними науковцями науково-методичних
підходів щодо трактування значення цих понять у розрізі функціонування суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності ще раз підтверджує наявність неоднозначності та суперечливостей у їх тлумаченні, а саме – актуальність і своєчасність дослідження.
Вивчаючи праці зазначених вище науковців щодо сутності економічної безпеки ЗВО [9; 10], вважаємо
за доцільне погодитися із думкою І. Стеціва, відповідно до якої економічну безпеку навчальних закладів
слід трактувати як такий стан їхньої економіки, що дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, а також гарантує стабільне функціонування та динамічний розвиток. Проте, слід зауважити,
що все це можливо забезпечити лише за умови достатньої кількості фінансових ресурсів на покриття як
поточних, так і капітальних видатків ЗВО, належного рівня фінансової стійкості та якісного обліковоаналітичного забезпечення досліджуваних категорій.
Своєю чергою, під фінансовою стійкістю ЗВО слід розуміти такий стан їхніх фінансових ресурсів,
що забезпечує виконання навчальними закладами завдань якісної організації навчально-наукової діяльності та формування професійної конкурентоспроможності випускників на основі повного та своєчасного фінансового забезпечення цільовими коштами попередньо затверджених видатків (витрат, затрат).
Водночас отримання запланованих цільових фінансових ресурсів (бюджетних коштів за загальним і спеціальним фондами) є основою результативної господарської діяльності (зокрема, виконання цільових
бюджетних програм).
Таким чином, на нашу думку, поняття «економічна безпека» ЗВО є ширшим за поняття «фінансова
стійкість». Крім цього, виходячи із сутності досліджуваних економічних категорій, можна стверджувати
про існування між ними тісного взаємозв’язку. Оскільки ЗВО, яким притаманний високий рівень економічної безпеки, мають абсолютний тип фінансової стійкості, займають одні з перших позицій у рейтингах навчальних закладів вищої освіти України, користуються попитом на національному та світовому
ринках освітніх послуг, мають достатній рівень фінансових ресурсів для покриття не лише поточних
витрат, а й фінансування бюджетів розвитку, реалізації науково-освітніх проектів, залучення викладачів
світового рівня, стажування викладацько-професорського складу та студентів у провідних університетах
Європи та світу, і навпаки.
Однак, розглядаючи економічну безпеку та фінансову стійкість ЗВО в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення, слід детальніше зупинитися на сутності й особливостях цього процесу. Так, під обліково-аналітичним забезпеченням як економічної безпеки, так і фінансової стійкості ЗВО, слід розуміти
реєстрацію з достатнім рівнем аналітики обліку господарських операцій, які формують доходи, видатки
(витрати, затрати), фінансові результати діяльності навчальних закладів, впливаючи на результативність
використання отриманих (залучених) цільових коштів; процес вивчення даних фінансової звітності установ задля оцінки їхнього фінансового стану і результатів діяльності в минулому та прогнозування рівня
економічної безпеки та типу фінансової стійкості в майбутньому.
Мета обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки та фінансової стійкості ЗВО полягає
в отриманні оперативної й об’єктивної інформації за господарськими операціями, які формують рівень
економічної безпеки та визначають тип фінансової стійкості в поточному періоді й на перспективу; оцінці
досягнутих рівня економічної безпеки та типу фінансової стійкості за попередні періоди функціонування
ЗВО, прогнозування досліджуваних параметрів у майбутньому, а відтак, попередження та зниження невизначеності, пов’язаної з прийняттям управлінських рішень щодо раціонального використання фінансових ресурсів [11; 12] і підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг України та світу.
Окрім цього, необхідно зауважити, що підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення як економічної безпеки, так і фінансової стійкості ЗВО повинно здійснюватися винятково в межах Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку державного сектору, Плану рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі [2], Закону України «Про вищу освіту» [1] й інших нормативно-правових
актів.
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Алгоритм формування обліково-аналітичного забезпечення досліджуваних категорій, виходячи із їх
сутності й основних завдань, є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних коштів загального
та спеціального фондів, яка будується на загальноприйнятих принципах, виконує управлінську, контрольну й інформаційну функції. Найбільш специфічними та важливими об’єктами (базовими складовими) в
обліку ЗВО з метою обліково-аналітичного забезпечення їх економічної безпеки та фінансової стійкості
є доходи, видатки (витрати, затрати) і фінансові результати.
Облік вищезазначених об’єктів є найвідповідальнішим і найскладнішим у контексті обліково-аналітичного забезпечення й потребує найдокладнішої розробки й опрацювання.
З урахуванням специфіки діяльності ЗВО доцільним є виокремлення субрахунків рахунків 7 (таблиця
1) та 8 (таблиця 2) класів із метою вдосконалення, зокрема деталізації аналітичного обліку джерел фінансового забезпечення функціонування навчальних закладів, витрат і їх оптимізації.
Таблиця 1
Деталізація аналітичних рахунків обліку доходів ЗВО України
Номер та
назва рахунку
70

71

Призначення субрахунку

701

711

72
721
73
731
74
741
75
751

«Доходи за бюджетними асигнуваннями»
«Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів»
7011
«Бюджетні асигнування»
«Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»
«Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів»
«Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»
7111.1
«Структурні підрозділи ЗВО (деканати, кафедри, лабораторії)»*
7111.3
«Спортивні секції, змагання»
7111.4
«Курси вивчення іноземних мов»
7111.5
«Заочне відділення»
7111.6
«Контракти з аспірантами та докторантами»
«Додаткові освітні послуги понад затверджене педагогічне на7111.7
вантаження (консультації, перездачі, комісії)»
7111.8
«Довузівська підготовка»
7111
7111.9
«Контракт студентів стаціонару»
7111.10
«Плата за дипломи»
7111.11
«Послуги комп’ютерних лабораторій»
7111.12
«Послуги культурно-мистецького центру»
7111.13
«Транспортні послуги»
7111.14
«Послуги видавництва ЗВО»
7111.15
«Нічний абонемент у науковій бібліотеці ЗВО»
7111.16
«Сертифікатні програми»
7111.17
«Оренда»
«Доходи від продажу активів»
«Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів»
7211
«Дохід від реалізації активів»
«Фінансові доходи»
«Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»
7311
«Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»
«Інші доходи за обмінними операціями»
«Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів»
7411
«Інші доходи за обмінними операціями»
«Доходи за необмінними операціями»
«Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів»
7511
«Доходи за необмінними операціями»

Джерело: розроблено автором на основі [2].
*Курсивом: пропозиції автора щодо внесення змін до назв субрахунків.
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Таблиця 2
Деталізація аналітичних рахунків обліку витрат ЗВО України
Номер
і назва
рахунку

80

81

Призначення субрахунку
«Витрати виконання бюджетних програм»
«Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм»
8011
«Витрати на оплату праці»
801
8012
«Відрахування на соціальні заходи»
8013
«Матеріальні витрати»
8014
«Амортизація»
«Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)»
«Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)»
«Витрати на оплату праці»
8111.1
«Структурні підрозділи ЗВО (деканати, кафедри, лабораторії)»*
8111.2
«Громадські роботи»
8111.3
«Спортивні секції, змагання»
8111.4
«Курси вивчення іноземних мов»
8111.5
«Заочне відділення»
8111.6
«Контракти з аспірантами та докторантами»
«Додаткові освітні послуги понад затверджене педагогічне
8111.7
навантаження (консультації, перездачі, комісії)»
8111.7а
«Консультації з тестування»
8111
8111.8
«Довузівська підготовка»
8111.9
«Контракти студентів стаціонару»
8111.10
«Витрати на дипломи»
8111.11
«Послуги комп’ютерних лабораторій»
8111.12
«Послуги культурно-мистецького центру»
8111.13
«Транспортні послуги»
8111.14
«Послуги видавництва ЗВО»
8111.15
«Нічний абонемент в науковій бібліотеці ЗВО»
8111.16
«Сертифікатні програми»
«Відрахування на соціальні заходи»
8112.1
«Структурні підрозділи ЗВО (деканати, кафедри, лабораторії)»
8112.2
«Громадські роботи»
811
8112.3
«Спортивні секції, змагання»
8112.4
«Курси вивчення іноземних мов»
8112.5
«Заочне відділення»
8112.6
«Контракти з аспірантами та докторантами»
«Додаткові освітні послуги понад затверджене педагогічне
8112.7
навантаження (консультації, перездачі, комісії)»
8112.7а
«Консультації з тестування»
8112
8112.8
«Довузівська підготовка»
8112.9
«Контракти студентів стаціонару»
8112.10
«Витрати на дипломи»
8112.11
«Послуги комп’ютерних лабораторій»
8112.12
«Послуги культурно-мистецького центру»
8112.13
«Транспортні послуги»
8112.14
«Послуги видавництва ЗВО»
8112.15
«Нічний абонемент у науковій бібліотеці ЗВО»
8112.16
«Сертифікатні програми»
«Матеріальні витрати»
8113.1
«Структурні підрозділи ЗВО (деканати, кафедри, лабораторії)»
8113.2
«Громадські роботи»
8113.3
«Спортивні секції, змагання»
8113
8113.4
«Курси вивчення іноземних мов»
8113.5
«Заочне відділення»
8113.6
«Контракти з аспірантами та докторантами»
«Додаткові освітні послуги понад затверджене педагогічне
8113.7
навантаження (консультації, перездачі, комісії)»
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8113

8114

81

811

8113.7а
8113.8
8113.9
8113.10
8113.11
8113.12
8113.13
8113.14
8113.15
8113.16
8113.17
«Амортизація»
8114.1
8114.2
8114.3
8114.11
8114.12
8114.13
8114.14
8114.17
«Інші витрати»
8115.1
8115.2
8115.3
8115.4
8115.5
8115.6
8115.7

8115

8115.7а
8115.8
8115.9
8115.10
8115.11
8115.12
8115.13
8115.14
8115.15
8115.16
8115.17

«Консультації з тестування»
«Довузівська підготовка»
«Контракти студентів стаціонару»
«Витрати на дипломи»
«Послуги комп’ютерних лабораторій»
«Послуги культурно-мистецького центру»
«Транспортні послуги»
«Послуги видавництва ЗВО»
«Нічний абонемент у науковій бібліотеці ЗВО»
«Сертифікатні програми»
«Оренда»
«Структурні підрозділи ЗВО (деканати, кафедри, лабораторії)»
«Громадські роботи»
«Спортивні секції, змагання»
«Послуги комп’ютерних лабораторій»
«Послуги культурно-мистецького центру»
«Транспортні послуги»
«Послуги видавництва ЗВО»
«Оренда»
«Структурні підрозділи ЗВО (деканати, кафедри, лабораторії)»
«Громадські роботи»
«Спортивні секції, змагання»
«Курси вивчення іноземних мов»
«Заочне відділення»
«Контракти з аспірантами та докторантами»
«Додаткові освітні послуги понад затверджене педагогічне
навантаження (консультації, перездачі, комісії)»
«Консультації з тестування»
«Довузівська підготовка»
«Контракти студентів стаціонару»
«Витрати на дипломи»
«Послуги комп’ютерних лабораторій»
«Послуги культурно-мистецького центру»
«Транспортні послуги»
«Послуги видавництва ЗВО»
«Нічний абонемент у науковій бібліотеці ЗВО»
«Сертифікатні програми»
«Оренда»

81
82

83

84

85

821

831

841

851

«Витрати з продажу активів»
«Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів»
8211
«Собівартість проданих активів»
«Фінансові витрати»
«Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів»
8311
«Фінансові витрати»
«Інші витрати за обмінними операціями»
«Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів»
8411
«Інші витрати за обмінними операціями»
«Витрати за необмінними операціями»
«Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів»
8511
«Витрати за необмінними операціями»

Джерело: розроблено автором на основі [2].
*Курсивом: пропозиції автора щодо внесення змін до назв субрахунків.

На основі результатів аналітичного обліку доходів і витрат ЗВО формують фінансову звітність навчальних закладів, тому саме від точності та своєчасності здійснення обліку всіх видів фінансових надходжень і напрямів їх раціонального, цільового й ефективного використання залежать рівень економічної
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безпеки (високий, середній, низький) та тип фінансової стійкості (абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійкий фінансовий стан) навчальних закладів (рис.1).
Рівень економічної безпеки ЗВО

Високий

Середній

Низький

Абсолютна стійкість

Нормальна стійкість

Нестійкий фінансовий стан

Тип фінансової стійкості ЗВО

Рис. 1. Взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки та типом фінансової стійкості ЗВО
Джерело: розроблено автором.

Щодо фінансових результатів діяльності ЗВО, то вони відображають виконання навчальними закладами покладених на них державою зобов’язань, зокрема надання якісних освітніх послуг. Саме тому в
кінці року ЗВО розраховують фінансовий результат за загальним і спеціальним фондами (профіцит «+»,
дефіцит «-») шляхом відповідного списання всіх доходів (асигнувань і власних надходжень) і видатків
(витрат, затрат). Визначені залишки на відповідних рахунках і будуть кінцевим показником діяльності,
який впливатиме як на тип фінансової стійкості ЗВО, так і на рівень їхньої економічної безпеки.
Висновки. Отже, уточнивши сутність економічної безпеки та фінансової стійкості ЗВО на ринку
освітніх послуг України в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення, розкривши особливості
взаємозв’язку між ними, можемо виокремити основні напрями підвищення їх рівня шляхом:
– раціонального, ефективного й цільового використання асигнувань із Державного та/або місцевих
бюджетів за умови максимального режиму економії всіх можливих ресурсів;
– тісної співпраці ЗВО із роботодавцями як у сфері підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення практичної складової науково-дослідної діяльності, так і можливості фінансування здобуття
освіти талановитими, однак малозабезпеченими студентами;
– забезпечення добросовісної конкуренції ЗВО шляхом проведення прозорої, цілеспрямованої профорієнтаційної роботи серед потенційних абітурієнтів, використання новітніх інноваційних технології у
навчально-науковому та навчально-виховному процесі, залучення професорсько-викладацького складу
та студентів до участі в міжнародних обмінних програмах і грандах;
– використання поглибленої аналітики за рахунками обліку доходів (асигнувань із Державного та/
або місцевих бюджетів України, власних надходжень, зокрема завдяки фандрайзингу) і видатків (витрат,
затрат).
Упровадження зазначених вище пропозицій сприятиме проведенню ефективних аналітичних і
контрольних процедур за результатами освітньої й неосвітньої діяльності ЗВО в розрізі використання
бюджетних асигнувань і власних коштів, що загалом дозволить підвищити якість обліково-аналітичного
забезпечення їх економічної безпеки та фінансової стійкості в умовах реформування сфери вищої освіти
України.
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ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
НА ОСНОВІ МЕТОДУ БОКСА–ДЖЕНКІНСА
У статті виконано статистичний аналіз часового ряду чисельності безробітних в Україні. За допомогою візуального аналізу графіку часового ряду, аналізу графіка АКФ та узагальненого тесту Дікі–Фулера ідентифіковано
модель часового ряду. Для побудови прогнозної моделі безробіття в Україні обґрунтовано застосування методу
Бокса–Дженкінса. Розглянуто альтернативні прогнозні моделі й оцінено їх параметри в середовищі економетричного пакету EViews. Побудовано прогноз чисельності безробітного населення в Україні.
Ключові слова: безробіття, часовий ряд, модель часового ряду, метод Бокса-Дженкінса, прогноз.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА БОКСА–ДЖЕНКИНСА
В статье выполнен статистический анализ временного ряда численности безработных в Украине. С помощью
визуального анализа графика временного ряда, анализа графика АКФ и обобщенного теста Дики–Фулера идентифицировано модель временного ряда. Для построения прогнозной модели безработицы в Украине обосновано
применение метода Бокса–Дженкинса. Рассмотрены альтернативные прогнозные модели и оценені их параметры
в среде эконометрического пакета EViews. Построен прогноз численности безработного населения в Украине.
Ключевые слова: безработица, часовой ряд, модель часового ряда, метод Бокса-Дженкинса, прогноз.
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FORECASTING OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE
ON THE BASIS OF THE BOX–JENKINS METHOD
The article analyzes the main modern tendency and approaches to the economic-mathematical modeling of unemployment as a complex socio-economic phenomenon. The analysis of modern domestic and foreign research in this field shows
that this task is being given sufficient attention, while the most popular approach for forecasting of unemployment remains
an econometric approach, based on a quantitative description of causal relationships between unemployment rates and
other factors. At the same time, there are practically no studies based on the use of the theory and tools of time series, which
determines the relevance of this direction in the study of unemployment in Ukraine.
In the process of the study, a statistical analysis of the time series of the number of unemployed people in Ukraine was
made, which found that the time series of annual unemployment data in Ukraine for the period from 2000 to 2017 may be
represented by an additive model of a non-stationary time series that includes trend and random components. Proceeding
from this, the method of Box-Jenkins was chosen for short-term forecasts for the number of unemployed in Ukraine. The
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choice of this method was also based on its universality, since it does not provide any particular single time-series structure
on the basis of which the forecast is made.
Using the Box-Jenkins methodology, several alternative specifications of predictive ARIMA models are considered. Estimation of the parameters of these models, their statistical analysis and the verification of adequacy are made with the
help of the econometric package EViews 8. Among all possible specifications for forecasting the number of unemployed, the
ARIMA model (1,2,0) has been finally selected as the one that satisfies all the criteria for adequacy and efficiency. Based
on this model, the forecast of the number of unemployed in Ukraine in 2018 is constructed, which correlates well enough
in quantitative and qualitative terms with the general tendency of unemployment growth in Ukraine over the last 3 years.
Key words: unemployment, time series, model of the time series, Box–Jenkins method, forecast.

Постановка проблеми. Зайнятість і безробіття населення є одними з найважливіших макроекономічних показників – індикаторів, що разом з обсягом ВВП і рівнем цін визначають економічну кон’юнктуру
національного ринку, впливають на рівень життя населення, забезпечують добробут кожного громадянина країни та характеризують «економічне здоров’я» країни.
Питання зайнятості і безробіття в кризових умовах, що склались на українському ринку праці, є досить важливими й актуальними. Їх глибоке вивчення – це вагомий інструмент регулювання економічної
і соціальної політики держави. Зменшення кількості робочих місць унаслідок скорочення виробництва,
зменшення реальних доходів громадян призводять до підвищення чисельності безробітних, суттєвих негативних економічних наслідків і створення соціальної напруги в суспільстві. Вирішення проблем зайнятості і безробіття населення є однією з головних цілей будь-якого прогресивного суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблем функціонування та розвитку вітчизняного ринку праці з використанням методів економіко-математичного моделювання займалися такі
вітчизняні вчені, як З. Бараник, А. Васильєв, В. Вітлінський, В. Вовк, В. Геєць, Л. Гур’янова, Т. Клебанова, С. Левицький, І. Лук’яненко, М. Скрипниченко та ін. Фундаментальні основи функціонування
ринку праці й економетричне моделювання його основних індикаторів для країн із ринковою та трансформаційною економікою були досліджені у працях зарубіжних учених, зокрема К. Біна, О. Бланчарда,
А. Варне, Д. Галі, K. Гренджера, О. Даметте, Д. Емерсона, Д. Куага, А. Нібура, А. Спайта, C. Фішера,
Б. Хансена та ін.
Аналіз останніх вітчизняних досліджень у цій галузі показує, що під час дослідження безробіття в
Україні, як соціально-економічного явища, здебільшого використовують методи кореляційно-регресійного аналізу, які базуються на принципі причинно-наслідкового взаємозв’язку між різними економічними показниками, які характеризують це явище. Зазначимо, що такий підхід не завжди може давати
позитивні результати внаслідок або слабкої кореляції між відібраними показниками, або через банальну
нестачу необхідної надійної статистичної інформації.
Водночас практично немає досліджень, у яких застосовують методи аналізу і прогнозування безробіття на основі методології часових рядів. Таким чином, залишається відкритим питання, на скільки
вдалими та надійними можуть бути методи аналізу та прогнозування, які використовують методи й інструментарій часових рядів. Саме цим і ми пояснюємо актуальність і доцільність нашої роботи.
Метою дослідження є виявлення можливості й ефективності застосування методу Бокса–Дженкінса для прогнозування чисельності безробітних в Україні. Досягнення поставленої мети передбачає
розв’язання таких завдань:
1) відбір необхідних статистичних даних для дослідження безробіття;
2) ідентифікація моделі часового ряду;
3) попередній відбір альтернативних прогнозних моделей у межах методології Бокса–Дженкінса;
4) побудова відібраних прогнозних моделей часового ряду та перевірка на адекватність;
5) порівняльний аналіз альтернативних прогнозних моделей і формування рекомендацій щодо їх використання;
6) побудова прогнозу на 2018 рік.
Виклад основного матеріалу. Однією з основних характеристик безробіття, що застосовується в
практиці статистичного аналізу та прогнозування, і який досліджувався у роботі, є чисельність безробітних. Для побудови прогнозних моделей було обрано часовий ряд, що характеризує динаміку чисельності
безробітного населення України за 2000–2017 рр. [7]. Статистичні дані щодо чисельності безробітних за
означений період і їх графічне представлення наведено нижче в таблиці 1 і на рис. 1.
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Таблиця 1
Динаміка чисельності безробітних в Україні за 2000–2017 рр.
Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Безробітне населення (за методологією МОП) у віці 15–75 років, тис. осіб
2655,80
2455,00
2140,70
2008,00
1906,70
1600,80
1515,00
1417,60
1425,10
1958,80
1785,60
1732,70
1657,20
1576,50
1847,60
1654,70
1678,20
1698,00

Із метою ідентифікації моделі часового ряду для наведених даних було використано такі підходи:
– візуальний аналіз графіка часового ряду (рис. 1);
– аналіз графіка автокореляційної функції (рис. 2);
– узагальнений тест Дікі–Фулера.

Рис. 1. Динаміка чисельності безробітних в Україні за 2000–2017 рр.

Візуальний аналіз графіка часового ряду дозволив висунути припущення, що цей часовий ряд є нестаціонарним і характеризується наявністю тренду. Аналіз корелограми, наведеної на рис. 2, також підтверджує існування в нашому часовому ряду трендової складової. Результати узагальненого тесту Дікі–
Фулера, виконаного в середовищі пакету EViews, наведено на рис. 3. Аналіз цих результатів показав, що
розрахункове значення ADF–статистики (–2,335) перевищує критичне значення статистики Мак–Кінона
для рівня значущості 5% (–3,710), що дозволяє зробити висновок, що ряд річних даних чисельності безробітних є справді нестаціонарним.
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Рис. 2. Графік автокореляційної функції

Рис. 3. Результати узагальненого тесту Дікі–Фулера

Таким чином, часовий ряд річних даних чисельності безробітних в Україні за період 2000–2017 років можна ідентифікувати як нестаціонарний, адаптивна модель якого містить трендову та випадкову
складові.
Для побудови прогнозної моделі було використано метод Бокса–Дженкінса. Вибір цього методу ґрунтувався на універсальності цієї методології, оскільки в ній не передбачається якась одна особлива структура часового ряду, на основі якої здійснюють прогноз.
Із метою виключення з часового ряду детермінованої трендової складової було спочатку здійснено
перехід від вихідного часового ряду до ряду перших різниць. Оскільки не вдалося позбутися детермінованої складової, то було здійснено перехід до ряду других різниць (рис. 4).
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Рис. 4. Графік часового ряду других різниць

Як видно з цього графіка перетворений ряд других різниць достатньо близький до графіка стаціонарного часового ряду, причому варіації значень других різниць однозначно відбуваються навколо деякого
середнього значення, яке дорівнює нулю. Виходячи з цього, під час подальшого оцінювання параметрів
різних варіантів ARIMA–моделей із розгляду було вилучено константи моделі. Для визначення типу прогнозної моделі – AR(p), MA(q) або ARMA(p,q), а також їхніх характеристик (p,q), було побудовано графіки вибіркових функцій автокореляції та часткової автокореляції (рис. 5, рис. 6).
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Рис. 5. Графік автокореляційної функції для ряду других різниць

На основі аналізу цих корелограм було розглянуто такі альтернативні варіанти ARIMA–моделей:
• ARIMA (1,2,0);
• ARIMA (4,2,0);
• ARIMA (0,2,1);
• ARIMA (0,2,4);
• ARIMA (1,2,1);
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• ARIMA (4,2,4).
Оцінювання параметрів обраних варіантів моделей було здійснено в середовищі економетричного
пакету EViews. У результаті вдалось отримати тільки два варіанти моделі, які мали всі статистично значущі параметри (таблиця 2).
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Рис. 6. Графік часткової автокореляційної функції для ряду других різниць

Таблиця 2
Результати оцінювання ARIMA–моделей
Специфікація

Оцінена модель

ARIMA (1, 2,0)

 2 y t  0,559 2 y t 1   t

ARIMA (0, 2,1)

 2 y t   t  0,801 t 1

Переходячи від других різниць до фактичних значень часового ряду, отримуємо відповідно такі оцінені ARIMA–моделі:
y  1,441y  0,118 y  0,559 y   , (1)
t

t 1

t 2

t 3

t

y t  2 y t 1  y t  2   t  0,801 t 1 . (2)
Аналіз адекватності наведених моделей показав, що тільки модель ARIMA (1,2,0) відповідає всім
критеріям адекватності. Таким чином, саме модель (1) є такою, що може бути рекомендованою для прогнозування чисельності безробітних на 2018 рік. Використовуючи вираз (1) для моделі ARIMA (1,2,0),
було обчислено розрахункові значення чисельності безробітних, відносні середні похибки прогнозу та
прогнозне значення чисельності безробітних на 2018 рік. Водночас похибки прогнозу склали:
– 0,109 (10,9%) для всієї вибірки;
– 0,085 (8,5%) для контрольної вибірки (останні 5 спостережень).
Точкове прогнозне значення чисельності безробітних на 2018 рік становить 1719,9 тис. осіб. Нижня
межа інтервального прогнозу з рівнем довіри 0,95 складає 1213,1 тис. осіб, а верхня – 2226,7 тис. осіб.
Висновки.
1. Часовий ряд річних даних щодо безробіття в Україні за період із 2000 по 2017 роки може бути представлений адитивною моделлю нестаціонарного часового ряду, який містить трендовий і випадковий
компоненти.
2. Для побудови короткотермінових прогнозів для чисельності безробітних в Україні можна рекомендувати застосування методології Бокса–Дженкінса.
3. Використовуючи методологію Бокса–Дженкінса, у роботі розглянуто декілька альтернативних специфікацій ARIMA–моделей. Серед усіх можливих специфікацій для прогнозування чисельності безроНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10(38), вересень, 2018 р.
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бітних остаточно відібрано модель ARIMA (1,2,0), як таку, що відповідає всім критеріям адекватності й
економічності.
4. На основі моделі ARIMA (1,2,0) побудовано прогноз чисельності безробітних в Україні на 2018 рік.
Таким чином, у 2018 році чисельність безробітних в Україні буде становити у середньому 1719,9 тис.
осіб, при цьому з імовірністю 0,95 ця чисельність може коливатися в межах від 1213,1 тис. осіб до 2226,7
тис. осіб. Слід зазначити, що точкове прогнозне значення 1719,9 тис. осіб достатньо добре корелює в
кількісному та якісному плані з загальною тенденцією зростання безробіття в Україні за останні 3 роки
(рис. 1). Точність прогнозу для контрольної частини вибірки становить для обраної моделі 8,5%.
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